
 

 

 

„Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának 

(Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” 

BAR-2021 
 

 

Jelen pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív 

gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból 

történt kilépése nyomán szenvedtek el.   

A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt 

érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan 

felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen felhívás keretében nem nyújthatnak be támogatási 

kérelmet azon cégek, melyeknek a BREXIT-ből származtatott kára kizárólag a megnövekedett 

adminisztrációs terhekben merül ki.  

Jelen pályázati kiírás keretében területi és iparági korlátozások nélkül nyújthatnak be támogatási 

kérelmet a Felhívásban részletezett korlátok figyelembevételével. 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.1 és 

1.2 fejezetében) 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint 

nagyvállalatok. 

Nyújthat be támogatási kérelmet 

konzorcium? 

(Részletes információk a felhívás 1.1 

fejezetében) 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 

formában nincs lehetőség. 

Milyen tevékenységek támogathatóak?  

(Részletes információk a felhívás 2. 

fejezetében) 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 

beszerzése; 

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás; 

- Szoftverfejlesztés. 

- Európai Unión kívüli célországba irányuló 

marketing tevékenység  

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 

- Képzési szolgáltatások igénybevétele; 

- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzése; 

- Információs technológia-fejlesztés; 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési 

folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával. 

Mikor lehet benyújtani a támogatási 

kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.3 

fejezetében) 

Szakaszos elbírálás mellett, 2021. október 11. és 2021. 

október 29. között. 
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Mennyi támogatást lehet igényelni?  

(Részletes információk a felhívás 3. 

fejezetében) 

minimum 3.000.000,-Ft, maximum a támogatást igénylő 

által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. 

december 31. között felmerült és tervezett vesztesége, 

de legfeljebb 2.000.000.000, -Ft. 

A támogatás visszatérítendő vagy 

vissza nem térítendő?  

(Részletes információk a felhívás 3. 

fejezetében) 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 

minősül.  

Kell-e önerő a projekthez?  

(Részletes információk a felhívás 7.2. 

fejezetében) 

Igen – a támogatási jogcím függvényében. 

Mennyi előleg igényelhető?  

(Részletes információk a felhívás 7.1. 

fejezetében) 

Támogatási előleg az utófinanszírozású 

tevékenységekre igényelhető, melynek mértéke 

legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 

500 000 000 Ft. 

Mennyi a projekt végrehajtására 

rendelkezésre álló időtartam? 

(Részletes információk a felhívás 4. 

fejezetében) 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat 

hatályba lépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll 

rendelkezésre.  

Hol valósítható meg a projekt? 
A támogatási jogcímtől függően Magyarország egész 

területén 

 

A felhívás  

 meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft, melyből a 

nagyvállalatok részére rendelkezésre álló forrás összege maximum 80 %. 

 a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint irányító hatóság által kerül meghirdetésre a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben 

részletezettek alapján, 

 forrását a Brexit Alkalmazkodási Tartalék (Brexit Adjustment Reserve) és Magyarország 

költségvetése biztosítja, 

 keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság standard eljárásrend szerint hoz döntést. 

A döntés-előkészítés során az irányító hatóság Döntés-előkészítő Bizottságot állít fel.  

 
Jelen felhívás mellékletét képezi a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság 

Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) 

keretéből származó források felhasználására vonatkozó eljárásrend. Az eljárásrendben 

meghatározottak a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul, 

azonban számos eltérő rendelkezést is tartalmaz. 

Az irányító hatóság a benyújtásra rendelkezésre álló idő rövidségére és a könnyebb átláthatóság és 

tervezhetőség érdekében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet lentebb részletezett mellékleteivel 

összhangban készítette el az eljárásrendet, így a dokumentumokban foglaltakat figyelembe kell venni 

a megvalósítás folyamán.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-

es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-

27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák 

a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt, Az irányító hatóság a dokumentumok 

változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért 

kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

Az irányító hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 

szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő 

file:///C:/Users/BrinckenM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6CC1QOJ7/www.palyazat.gov.hu
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információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 

előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók. 
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 1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI  

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 
1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve 

nagyvállalatok: 

- amelyek, rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka és a támogatást igénylő 

jogelődjének működési időtartama ebbe nem számít bele); 

- Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

- amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

- kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- 113 Korlátolt felelősségű társaság, 

- 114 Részvénytársaság, 

- 117 Betéti társaság, 

- 141 Európai részvénytársaság (SE), 

- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 

- 228 Egyéni cég, 

- 231 Egyéni vállalkozó. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 
1. Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak. 

2. a választott bázisévre vonatkozóan az általános üzleti évet záró éves beszámoló 

Eredménykimutatás és/vagy Kiegészítő melléklete vagy főkönyvi kivonata vagy ÁFA bevallása 

(2065-ös nyomtatvány) szerint nem rendelkezik export értékesítéssel és/vagy importhoz 

kapcsolódó kiadással, 

3. amely cég nem rendelkezik a BREXIT-ből közvetlenül származtatott módon – 

dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt - felmerült illetve – 2023. december 31-ig - 

tervezett veszteséggel, 

4. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban, 

5. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek, 

6. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti 

év éves beszámolója alapján negatív, 

7. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti 

év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb 

mértéke alá csökkent, 
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8. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 

elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 

2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét; 

9. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában, 

10. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. 

pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. 

11. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul, 

12. amelynek fejlesztése ed-tech1 ágazatra irányul, 

13. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében benyújtott projektjének szakmai tartalma részben 

vagy egészben megegyezik a partner- vagy kapcsolt vállalkozása2 által jelen Felhívás korábbi 

szakaszában benyújtott támogatási kérelemben szereplő szakmai tartalommal, vagyis 

ugyanazon projektet valósítaná meg, 

14. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

 

Regionális beruházási támogatás esetén: 

15. amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg, 

16. az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokhoz, azaz nincs 

kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott 

termék nem minősül mezőgazdasági terméknek; 

17. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben: 

a. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

b. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; 

18. akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez; 

19. TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti 

tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra; 

 

Átmeneti támogatás esetén: 

20. amely 2019. december 31-én a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) 

bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak3 minősült, kivéve azt a mikro- vagy 

kisvállalkozást, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, 

feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti 

eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll 

fenn; 

21. amely esetében a támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre 

vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben 

való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság 

közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a 

vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - a (2) és a (3) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – meghaladja a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

                                                      
1 Educational Technology (EdTech) 
2 A kapcsolt vállalkozás adójogi fogalmát a magyar vállalkozások között a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 4. § 23. pontja, illetve az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 178. § 17. pontja alapján.. 
3 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-37-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/1996-81-00-00
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22. amely cég hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati 

összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke 

legalább 25%-kal visszaesett 

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 
A támogatási kérelmet 2021. október 11-től4 - 2021. október 29. 12:00 óráig nyújtható be az 

elektronikus kitöltő program segítségével.  

Az irányító hatóság szakaszos elbírálást alkalmaz, az alábbiak szerint: 

1. szakasz: 2021. október 15. 12:00 óráig beérkezett pályázatok 

2. szakasz: 2021. október 22. 12:00 óráig beérkezett pályázatok 

3. szakasz: 2021. október 29. 12:00 óráig beérkezett pályázatok 

Az irányító hatóság szakaszos elbírálás esetén: 

 az egy szakaszra beérkezett támogatási kérelmek vonatkozásában elvégzi a felhívásban 

meghatározott jogosultsági szempontok szerint a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését. 

 a szakasz zárását követően bocsátja tartalmi értékelésre a támogatási kérelmeket és az egy 

szakaszban beérkezett támogatási kérelmekről az értékelés során elért pontszám sorrendjében 

hoz támogatási döntést. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a 

benyújtási határidő lejártát megelőzően is felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, ha a benyújtott 

támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri az adott benyújtási szakaszhoz rendelt 

keretösszeg 130%-át. A keret felhasználásáról és a felfüggesztés/lezárás lehetőségéről a 

keretösszeg elérését megelőzően két alkalommal, annak 80%-ának és 100%-ának elérésekor, az 

Irányító Hatóság tájékoztatást nyújt a https://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a benyújtási határidőig benyújtott támogatási kérelmekben 

igényelt támogatások összege nem éri el a rendelkezésre álló forrás összegét a benyújtási határidő 

meghosszabbításra kerül, melyről tájékoztatjuk Önöket a https://www.palyazat.gov.hu oldalon 

keresztül. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a megjelenő közleményeket és rendszerüzeneteket! Felhívjuk 

figyelmüket, hogy a keretfigyelésről rendszerüzenetet azon vállalkozások kapnak, akik a támogatási 

kérelem kitöltését megkezdték. 

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes 

beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.  

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 

hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet: 

a. a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell ellátnia, vagy 

b. azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. 

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után: 

a. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH 

szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. 

b. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét. 

                                                      
4 Kérjük, kövessék figyelemmel a https://www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő közleményeket. 

https://www.palyazat.gov.hu/


9 
 

Az Egységes Intézményrendszeri Felület használatát szemléltető kézikönyv elérhető a 

https://sso.fair.gov.hu/kezikonyv/kezikonyv felületen. 

 

 

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak? 

2.1.1.  Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

a. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; 

b. Infrastrukturális és ingatlan beruházás; 

c. Szoftverfejlesztés 

d. Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység  
 

2.1.2.  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek: 

a. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 

b. Képzési szolgáltatások igénybevétele; 

c. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése; 

d. Információs technológia-fejlesztés; 

e. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági 

termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló 

energia előállításával. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a projekt keretében a 2.1.2. pontban részletezett  kötelezően 

megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül legalább 1 db választása 

kötelező. Több tevékenység választása az értékelés folyamán többlet pontot eredményez, 

melynek részleteit a 8.2. Tartalmi értékelési szempontok fejezet tartalmazza. 

 

2.1.3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Jelen felhívás keretében nem releváns.  

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2021-2027 programozási időszakra rendelt 

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

szóló 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet] alapján 

közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra 

vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

Technológiai fejlesztést 
eredményező új eszközök 
beszerzése; 

 

Infrastrukturális és ingatlan 
beruházás. 

 

A 258/2021. (V.20.) Korm. 

rendelet 3. § 32. pont 

vagy  

a 258/2021. (V.20.) Korm. 
rendelet 3. § 1. pont 

és  

Átmeneti támogatás 
[258/2021. (V.20.) Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdés]  

vagy 

Regionális beruházási 
támogatás [258/2021. (V.20.) 
Korm. rendelet 10. § (1) 

https://sso.fair.gov.hu/kezikonyv/kezikonyv
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Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

Eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how 
beszerzése; 

 

Információs technológia-
fejlesztés; 

 

Megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák 
alkalmazása, melyek célja a 
gazdasági termelési 
folyamatok és az üzemen 
belüli építmények 
energiaigényének fedezése 
megújuló energia 
előállításával. 

a 258/2021. (V.20.) Korm. 
rendelet 3. § 31. pont 

bekezdés és 10. § (1) bekezdés 
1. pont] 

Szoftverfejlesztés 

 

Európai Unión kívüli 
célországba irányuló 
marketing tevékenység 

Átmeneti támogatás 
[258/2021. (V.20.) Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdés]  

vagy 

Csekély összegű támogatás 
[258/2021. (V.20.) Korm. 
rendelet 10. § (1) bekezdés és 
10. § (1) bekezdés 36. pont] 

Tanácsadási szolgáltatások 

igénybevétele; 

 

Képzési szolgáltatások 

igénybevétele; 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kategóriák közül az átmeneti és a regionális beruházási 

kategóriák tevékenységenként egymással kombinálhatóak! Jelen felhívás keretében támogatást 

igénylő Átmeneti támogatás és Csekély összegű támogatás vagy Regionális beruházási támogatás és 

Csekély összegű támogatás keretében valósíthatja meg fejlesztését. 

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?  
Általános elvárások 

a) Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű 

vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz. 

b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. 

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő 

megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek 

meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, 

szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is. 

c) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek 

alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a 

támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, 

kiegészítésére nincs lehetőség. 

d) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására a Támogatói Okirat 

hatálybalépéséig nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 
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e) A támogatási kérelemben szükséges azon tényleges és létező piaci igény és meglévő 

humánerőforrás megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza. 

f) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

g) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási 

kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet, illetve a 

támogatói döntés érvényét veszítheti és a támogatás visszavonásra kerülhet.  

Jelentős kockázatot jelenthet többek között: 

- a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága;  

- a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok; 

- ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés 

áll fenn, 

- a támogatást igénylő által a projekt keretében elszámolni tervezett tanácsadási szolgáltatás 

a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült vagy jövőbeli pályázatírói 

tevékenységhez kapcsolódik, 

- a megvalósítási helyszín nem alkalmas, vagy a projekt keretében támogatott ingatlan 

beruházás révén sem tehető alkalmassá a támogatási kérelemben jelzett tevékenység 

végzésére, 

- a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi 

erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási 

igény teljesítésére, 

- a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak a támogatási kérelemben megjelölt termelő 

vagy szolgáltató tevékenység végzésére, 

- a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi 

vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, 

- a szállító vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény alapján cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt álló személy, 

- a támogatást igénylő, illetve a szállító cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került 

bejegyzésre, 

- pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes 

kiegyenlítés révén történik, 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódó műszaki, szakmai elvárások: 

1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; 

a) Kizárólag technológiai fejlesztést5 eredményező új eszközök beszerzése támogatott.  

b) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

c) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 

üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a 

piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak 

megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, 

vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni. 

d) A megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha 

- a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított, 

                                                      
5 Technológiai fejlesztés: felöleli a technikában, az eszközökben, a berendezésekben és/vagy a szoftverben bekövetkező azon 

jelentős változásokat, amelyek eredményeképp új, fejlettebb technológiájú termék vagy azonos termék költséghatékonyabban 
illetve nagyobb kapacitással állítható elő. 
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- az eszközök elhelyezéséhez általában fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség biztosított 

(üzemcsarnok, műhely szükséges), 

- a helyiség kialakítása (méretek, padozat teherbírása) és infrastruktúra ellátottsága 

(elektromos áram, víz, gáz ellátás, szükség szerint technológiai infrastruktúra, biztonsági 

infrastruktúra) a kérelemben tervezett tevékenység végzésére alkalmas. 

 

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás. 

a) Az irányító hatáság fajlagos költségkorlátot nem határoz meg, de a tervezett költségek / 

egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. l. 7.4 pontban foglaltakat. 

 

3. Szoftverfejlesztés. 

a) Jelen felhívás keretében kizárólag azon gazdasági társaságok nyújthatnak be 

szoftverfejlesztésre pályázatot, melyek a benyújtást megelőző legalább kettő évben 

főtevékenysége TEÁOR 6201 volt.  

b) Kizárólag gyártástechnológiai és szolgáltatás-fejlesztéshez alkalmazható szoftverek előállítása 

támogatott.  

c) A kifejlesztett szoftvereknek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

- az igényspecifikáció részletesen mutassa be a termék újdonságtartalmát, egyediségét 

hasonló már meglévő szoftverekhez képest; 

- funkcióját tekintve több modullal, vagy alkalmazással kell rendelkeznie, mint a jelenleg 

elérhető szoftverek; 

- a fejlesztés indokoltsága, szükségessége alátámasztott legyen. 

d) Nem támogatható szoftverfejlesztés: 

- Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület,  

- Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület,  

- Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület,  

- Beszerzési, logisztikai funkcionális terület,  

- Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület,  

- Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület,  

- Pénzügyi, számviteli funkcionális terület,  

- Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület,  

- Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület,  

- Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület,  

- Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület,  

- Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott 

specializált alkalmazás funkcionális terület,  

- Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer 

funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén),  

- Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti 

megoldás bevezetése esetén). 

 

4. Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység 

a) árubemutató szervezése, cégprezentáció, ezekhez kapcsolódó sajtótájékoztató, sajtófogadás, 

üzletember találkozó szervezése külpiacon, 

b) promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tevékenység, 

c) áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítása és megvalósítása külföldön, 

d) online értékesítési felület kialakítása. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó 
műszaki, szakmai elvárások: 

1) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 

a. Maximum 2 tanácsadási szolgáltatás típus szerinti tanácsadás vehető igénybe. 
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b. Tanácsadási tevékenység online formában nem vehető igénybe. 

c. A tanácsadási tevékenységek költségei nem haladhatják meg a piaci árat, 

d. Kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe: 

Szolgáltatási típus 1.: Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás: 

-  Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás; 

-  Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve: 

 meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új 

vállalatirányítási rendszer kiépítésével, modulbővítéssel kapcsolatos tanácsadás, 

 on-line integráltság elősegítéséhez kapcsolódó tanácsadás. 

-  Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás; 

-  Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás; 

-  Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve: 

 tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati 

alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy 

szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából, 

 új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján 

történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás. 

-  Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás; 

-  Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos 

tanácsadás; 

-  Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek 

bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás. 

Szolgáltatási típus 2.: Márka- és arculatépítéshez kapcsolódó tanácsadás: 

1. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve: 

- marketing koncepció kialakítása; 

- marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása; 

- márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás; 

- szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás; 

- versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás. 

2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés; 

3. Arculati és grafikai tervezés; 

4. Kommunikációs terv elkészítése; 

5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó kommunikációs és szervezési 

tanácsadás; 

6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása. 

Szolgáltatási típus 3.: Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás: 

1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve 

- vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok 

fejlesztése; 

- üzleti terv készítése, üzleti modellezés; 

- kockázati tanácsadás; 
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- a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó 

megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel; 

- szellemi tulajdoni stratégia és szabályzat kidolgozása; 

2. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve 

- pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés; 

- tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke 

lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás; 

- szellemivagyon-értékelés; 

- finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás 

optimalizáció, banki restrukturálás); 

- költség- és eszközszerkezet optimalizálás; 

- pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési 

hatékonyságjavítás; 

- a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése; 

- hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése; 

- beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések 

kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése; 

- kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás; 

- vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás. 

 

Szolgáltatási típus 4: Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztéshez kapcsolódó 

tanácsadás 

1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve 

- szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása; 

- a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési 

lehetőségek vizsgálata; 

- a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, 

munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika 

átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek 

meghatározása; 

- szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti 

együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása; 

- üzletmenet-folytonossági tanácsadás; 

2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás; 

3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve: 

- menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching; 

- a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos 

tanácsadás; 

4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok 

kialakítása, képzési terv készítése; 

5. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény 

értékelési rendszerek) kialakítása. 
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2) Képzési szolgáltatások igénybevétele; 

a. A felhívás keretében az alábbi képzések költsége számolható el: 

- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) és b) 

pontja szerinti szakmai oktatás, 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti oktatás és képzés 

b. A képzőkre vonatkozó előírás, hogy a képzőintézmény rendelkezzen az Fktv. szerinti 

bejelentéssel, engedéllyel. 

c. Műszaki-szakmai elvárások: 

- Jogszabály alapján szervezett képzés esetében olyan képzés vehető igénybe, amelynek 

folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján 

jogosultsága van. Az adott képzésre vonatkozó engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató 

intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. 

- a képzés céljai összhangban vannak a Felhívás és a projekt céljaival.  

- A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximális 

időtartama 500 óra. 

- Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban egy projektben legfeljebb 2 képzési terület 

tervezhető, választható az alábbi négy képzési típus közül: 

 Szakmai ismeretre irányuló képzés6, 

 Soft skill képzés7 

 Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés, 

 Nyelvi képzés. 

- A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő 

vállalkozás foglalkoztatásában áll és munkaszerződése alapján a munkavégzés helye a projekt 

megvalósításának helyszíne. 

- A képzés elvégzésének igazolásához szükséges a képzési tanúsítvány csatolása. 

- Online képzések igénybevétele is támogatható. 

- Mind a személyes, mind az online képzések esetében az Elszámolási Útmutató 

Dokumentummátrixában szereplő alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges. 

- A képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) 

kiállított tanúsítványok kiállításával történik. 

 

3) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése; 

A Felhívás 2.1.1 a) pontja alapján elszámolható eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzésének költsége számolható el. 

 

4) Információs technológia-fejlesztés; 

a. az alábbi funkcionális területek támogathatók: 

- Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület, 

                                                      
6 Olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia 

megszerzésére, fejlesztésére irányul. 
7 Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy 

fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy 
csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. 
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- Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület, 

- Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület, 

- Beszerzési, logisztikai funkcionális terület, 

- Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület, 

- Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület, 

- Pénzügyi, számviteli funkcionális terület, 

- Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület, 

- Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület, 

- Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület, 

- Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület, 

- Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott 

specializált alkalmazás funkcionális terület, 

- Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer 

funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén), 

- Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti 

megoldás bevezetése esetén), 

A felsorolt funkcionális területek a támogatást igénylő választása szerint vagy telepített 

szoftver alapú, vagy felhő alapú üzleti megoldás bevezetésével valósíthatóak meg. 

b. A projekt keretében csak a lenti listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek 

beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő 

tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van. 

Árucsoport 84 – 8471 VTSZ kód 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a 

kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok 

feldolgozásához 

Árucsoport 84 – 8517 VTSZ kód 

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli 

hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy 

vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- 

vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 |vagy 8528| vtsz. 

alá tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével 

Árucsoport 84 – 8528 VTSZ kód 

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére 

alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó 

készüléket magában foglaló is 

c. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek 

beszerzésre amennyiben az adott szoftver a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges 

és a Felhívás céljával összhangban van 

- 58.29.1 - Csomagolt rendszerszoftver, 

- 58.29.11 - Csomagolt operációsrendszer, 

- 58.29.12 - Csomagolt hálózati szoftver, 

- 58.29.13 - Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver, 

- 58.29.14 - Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv szoftver, 

- 58.29.2 - Csomagolt alkalmazási szoftver, 
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- 58.29.21 - Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver, 

- 58.29.29 - Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver, 

- 58.29.4 - On-line szoftver, 

- 58.29.40 - On-line szoftver. 

5) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési 

folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával. 

a. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 

fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok 

villamosenergia-ellátásához Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a 

kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos 

rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos 

működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és 

szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel 

érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók 

árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás 

helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre, ha az elektromos 

infrastruktúra azonos, az épület és a parkoló felhasználói, valamint az épület és a parkoló 

tulajdonosai azonosak. Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek 

telepítésére igényelhető támogatás.  

b. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, 

vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre. 

c. Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és 

tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, 

rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése. 

Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett 

épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából. Támogatott a 

mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és 

melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes 

felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez 

való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, 

a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, 

fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és 

a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, 

tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, 

kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló.  

d. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati 

melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre Támogatott a hőszivattyús rendszerek 

beszerzése és telepítése; - a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, 

beüzemelése; - Geothermal Heat Response test; - monitoring rendszer (azaz mérő és 

adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és 

ellenőrizhetők; - a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási 

pont(ok) kialakítása. A megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek 

beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki 

követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rögzített műszaki 

követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és 

adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból 

a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, 

valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket. Kizárólag olyan berendezések 

beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 

813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is 

forgalomba hozhatók. 
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Támogatásban részesíthető rendszertípusok: Földhő-víz hőszivattyús rendszer, Levegő-víz 

hőszivattyús rendszer.  

 

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

1. Általános elvárások 

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az 

esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos követelmények, más 

néven horizontális követelmények érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező 

eleme. A kiemelt célok és követelmények részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. 

fejezetében. 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése 

érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a 

„jelentős károkozás elkerülését célzó”8 elővigyázatosság elvét betartani, a projekt által érintett 

területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba9 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt 

végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 

2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a 

fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel 

és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell; 

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 

2. Klímaváltozás elleni küzdelem 

Amennyiben legalább ötéves várható élettartamú infrastruktúra megvalósítására irányul a beruházás, 

figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási potenciálját, és 

biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal 

szemben! Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e 

extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat.  

A mérlegeléshez, valamint a klímakockázati értékelés elvégzéséhez a Klímakockázati útmutató10 nyújt 

segédletet, mely a következő linken érhető el:  

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez11 

A Klímakockázati útmutatóban foglaltak alapján a támogatási kérelemben nyilatkozni 

szükséges a projekt klímakockázatával kapcsolatosan.  

A klímakockázati elemzést nem szükséges csatolni a támogatási kérelemhez,. azonban az elemzés 

által javasolt intézkedések megvalósulását, az intézkedések megvalósításával elért eredményeket 

nyomon kell követni, és az intézkedések eredményességét a projekt előrehaladásáról és zárásáról 

szóló beszámolókban be kell mutatni. 

                                                      
8 Jelentős károkozás elkerülését célzó elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkben 

meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a 
vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés 
megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem. 

9 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
10 Útmutató a projektek klímakockázatának értékeléséhez és becsléséhez, ill. Részletes módszertani leírás a klímakockázati 

útmutatóhoz 
11 A 2021—2027-es programozási időszak szabályozásának megfelelően felülvizsgált Klímakockázati útmutató megjelenéséig a 

2014-2020-as időszak útmutatója a hatályos segédlet, azzal a módosítással, hogy az útmutató 1. táblázatában szereplő 1. 
kérdés, illetve a Melléklet 2.2 kérdés esetében „15 év” helyett 5 évre irányulóan szükséges a választ megadni. 

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
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Amennyiben a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá esik, úgy a támogatási 

kérelemben elegendő arról nyilatkozni, hogy a beruházás éghajlatváltozással összefüggő, 

éghajlatvédelmi szempontok szerinti vizsgálata a rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően 

történik. 

 

3.  A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást?  

Főszabályként nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – 

szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. 

3.2.  Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatás jogcíme, a BREXIT-ből 

származtatott kár mértéke, valamint a cég mérete határozza meg a 3.3 pontban foglaltak szerint. 

Felhívjuk a figyelmet a COVID-19 járvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető 

állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabály alapján12 az alábbi 

szabályokra: 

- Átmeneti támogatás esetén a BIZOTTSÁG (2020/C 91 I/01) KÖZLEMÉNYE „az állami 

támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretéről a gazdaságnak a jelenlegi 

COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” (továbbiakban Közlemény)  

3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a 

vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a mezőgazdasági termékek 

elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások és a halászati- és akvakultúra-ágazatban 

tevékeny vállalkozások kivételével – nem haladhatja meg a 1 800 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 

- A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e 

tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján 

nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt 

vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 

- A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez 

nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb 

támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

-  

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

Cégméret: 
A támogatás 

minimum összege: 

A támogatás 

maximum összege: 

Adminisztratív terhekből 

eredő kompenzáció 

(+2%): 

Mikrovállalkozás: 

3.000.000,-Ft 

2020.02.01. és 

2023.12.31. között 

felmerült és tervezett 

veszteség összege, de 

legfeljebb 

2.000.000.000,-Ft. 

+ a támogatás maximum 

összege * 2% 

Kisvállalkozás: 

Középvállalkozás: 

Nagyvállalat: 

                                                      
12 amennyiben a támogatást ezen támogatási kategória keretében igényli a pályázó 

https://njt.hu/jogszabaly/2005-314-20-22
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A megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg a 2020. február 1. és 2023. december 31. 

között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség mértékét. A kimutatott kár mértékén felül 

az Irányító Hatóság a Brexit miatt megnövekedett adminisztratív terhek kompenzálására 2 % 

általányösszeget határozott meg.   

A támogatás maximum összege = a felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség összege + 2 

% adminisztratív terhekből eredő kompenzáció összege. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az irányító hatóság lehetőséget biztosít a felhívásban foglalt 

korlátok figyelembevétele mellett, hogy az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege tekintetében érvényesítsék a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások13 kárát is. Ezen 

esetben a felmerülő károkat cégenként szükséges bemutatniuk.  

Tájékoztatjuk, hogy partner vagy kapcsolt vállalkozások közül azon cég jogosult támogatási 

kérelmet benyújtani, amelyiknél a legtöbb veszteség realizálódott. 

 

Támogatási 

kategória 
Fejlesztés helyszíne 

Maximális támogatási intenzitás14 

mikro és 
kisvállalkozás 

közép 
vállalkozás 

nagyvállalat 

Átmeneti támogatás 

és de minimis esetén 

Magyarország 

(régiónkénti megkötés 

nélkül) 

70 % 60 % 50% 

Regionális beruházási 
támogatás 

Észak-Magyarország 

50% 50% 50% 
Észak-Alföld 

Dél-Alföld 

Dél-Dunántúl 

Közép-Dunántúl 

50% 45% 35 % Pest megye fejletlenebb 
települései 

Nyugat-Dunántúl 45% 35% 25 % 

Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30% 20 % 

 

4.  A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA 

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt?  
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. 

A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek. A projekt megvalósítása a támogatási 

kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a projekt megkezdése nem 

jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

További részletes szabályozást az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének "A projekt megkezdése" alpontja 

tartalmaz. 

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell 

tartania a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. 

 

 

 

                                                      
13 Felhívjuk figyelmüket, hogy a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások adatait az EPTK felületen elérhető kitöltő programban 

„A projekt végrehajtásában részt vevő szervezet” menüpontban szükséges rögzíteni. 
14 A hatályos regionális támogatási térkép alapján (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 
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4.2. Mikorra kell befejezni a projektet? 
Mikor minősül befejezettnek a projekt? 

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatói 

okiratban és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát 

az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul. 

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett 

bizonylatok kifizetése megtörtént.  

További részletes szabályozás az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 

A projekt fizikai befejezésére a támogatói okirat hatályba lépésétől számított legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre. 

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, 

de legkésőbb 2024. október 31. 

 

5.  MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK 

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?  
Mérföldkő tartalma lehet a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény és/vagy a 

projekt megvalósítása révén elért műszaki, szakmai eredmény(ek) elérése. 

Minden mérföldkő esetében jól definiálható, funkcionálisan működő 

eredményeket/eredménytermékeket (továbbiakban: Műszaki, szakmai eredmény) kell 

meghatározni. Minden mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki, szakmai eredményt szükséges megadni. 

Amennyiben egy mérföldkövön belül több tevékenység szakasza is tervezésre került, 

tevékenységenként kell Műszaki, szakmai eredményt megadni.  

A korm. rendelet 87. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően jelen felhívás keretében a 

mérföldkövekkel kapcsolatban az alábbi elvárásoknak szükséges megfelelni: 

- a - Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése tevékenység kivételével - 

legalább 2 db, de legfeljebb 4 db mérföldkövet szükséges tervezni.  

- A mérföldkövek között minimum a tervezett teljes megvalósítási időszak fele, maximum 8 hónap 

telhet el. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy: 

- a kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését 

követően köteles beszámolni a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának 

bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

- Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.  

- mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés csak abban az 

esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatói okiratban meghatározott 

minimális kifizetési igénylési összeget. 

- 20 millió forint támogatási összeg alatt egyszeri elszámolással élhet a kedvezményezett.1516  

 

                                                      
15 Egyszeri elszámolás esetén a kedvezményezett a projekt pénzügyi elszámolását a projekt fizikai befejezését követően, egy 

alkalommal tudja kezdeményezni.  
16 Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg kizárólag akkor igényelhető, ha projekt fizikai befejezése nem haladja meg a 

12 hónapot. 
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5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni? 

Jelen felhívás esetében nem releváns, de a lenti táblázatban megadott adatok kapcsán a 

kedvezményezettnek az üzleti év zárását követően – visszamérés céljából - adatot kell 

szolgáltatnia az irányító hatóság részére.  

A támogatási kérelemben az alábbi táblázat alapján szükséges bemutatni a 2020. február 1. és 

2023. december 31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség mértékét. A 

táblázatban bemutatott károk együttes összege + a Brexit miatt megnövekedett adminisztratív 

terhek kompenzálására biztosított 2 % általányösszeg együttese adja a projekt megítélhető 

támogatásának összegét. 

 

2020 2021 2022 2023 

export import export import export import export import 

tényleges   

költségnövekmény                 

bevételkiesés                 

extrapoláció   

költségnövekmény                 

bevételkiesés                 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

6.  PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB 
ELVÁRÁSOK 

6.1. Mire nem kapható támogatás? 
Nem támogatható tevékenységek különösen: 

1) épület fejlesztése, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés 

valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem 

minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú 

fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH építmény 

jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek fejlesztésére irányul.  

2) a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű 

hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál 

az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek 

esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer 

(METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát 

termelő napelemes rendszerek installálása. 

3) meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. 

4) Ingatlan felújítás költségeire. 

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. 

 

 

6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás 
során?  



23 
 

 A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 

meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 

támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.  Az ezzel 

kapcsolatos követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető 

„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei BAR” 17c. útmutató tartalmazza.  

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, 

telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a 

támogatási kérelem benyújtását megelőzően kell a támogatást igénylő székhelyeként, 

telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem 

benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.  

 A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység 

elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. 

 A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval 

szükséges alátámasztani.  

 A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két megvalósítási 

helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású 

régió/település maximális támogatás intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre 

vonatkozóan. 

 A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a fejlesztendő tevékenység 

végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel/engedélyekkel a záró kifizetési kérelem időpontjában 

rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés 

eredményeképpen létrejövő kapacitások/létesítmény működtetése engedélyköteles 

tevékenységhez kapcsolódik. 

 A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra 

(székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver 

beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a 

beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást 

igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 

 A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a Támogatói Okiratban 

megjelölt megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a 

helyen fenntartja, illetve üzemelteti. 

 Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül beszerzésre a 

kedvezményezett abban az esetben is eleget tesz szerződéses kötelezettségének, ha a nem 

helyhez kötött eszközt, a projektre vonatkozó régióban található, cégkivonatban bejegyzett 

székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja, függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen 

más országrészben folytat tevékenységet. 

 A projekt alátámasztó dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi 

értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A 

dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor 
ellenőrizhető. 
 

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni? 
Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 

lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok 

figyelembe vételével – az Kedvezményezett feladata és felelőssége. 

Részletes tájékoztatás az ”ÁÚF 21-27” 9. fejezetében olvasható. 

 

                                                      
17 Tájékoztatjuk, hogy a dokumentum várhatóan október folyamán jelenik meg. kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 

www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

https://www.palyazat.gov.hu/
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6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek? 
Támogatás akkor folyósítható, ha a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ”ÁÚF 21-

27” 7. fejezetében foglaltaktól a következőkben eltérve az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

- Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, 

lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely nem per, - és igénymentes, kivéve, ha a 

támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti 

vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja 

a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási 

kötelezettség idejére. 

- Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják 

megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az 

ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása. A per- és 

igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada 

vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. 

- A támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre kell állnia a tulajdonostársak 

hozzájárulásának, a megállapodásnak az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 

használatáról, a bérbeadó hozzájárulásának és bérleti szerződésnek, az ingatlan használatba 

vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulásának, közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak, a jogszabályban előírt 

engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló 

dokumentumnak.  

- Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell 

állnia a részletes (munkanemekre bontott) – kivitelezőtől független, építész vagy mérnöki kamarai 

tagsággal rendelkező tervező által kiállított – építési tervezői nyilatkozatnak és 

költségbecslésnek18, amely igazolja a piacfelmérés realitását. Abban az esetben, ha nem áll 

rendelkezésre a kivitelezőtől független, építész vagy mérnöki kamarai tagsággal rendelkező 

tervező által kiállított építési tervezői nyilatkozat és költségbecslés, akkor is szükséges a tételes 

költségkimutatás, aminek legalább egy indikatív árajánlaton kell alapulnia. 

 

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások? 

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 6. fejezete tartalmazza. 

 

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével 
kapcsolatban?  

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a 

tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta 

megtalálható az Eur-Lex és a https://www.palyazat.gov.hu oldalon is. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek 

érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a 

projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson Alapjogi Chartában rögzített 

alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektében az alapjogok nem 

sérülnek, azok érvényesítése biztosított.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő 

jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai 

intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a 

                                                      
18 Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelem értékelése folyamán a költségbecslés rendelkezésre állása – amennyiben a 

beruházás engedély köteles a szükséges engedélyek meglétével együttesen – a 8.3 pontban foglaltak alapján többlet pontot 
eredeményezhet. 

https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
https://www.palyazat.gov.hu/
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panasz kivizsgálásáról. Az Alapjogi Charta alapelveiről, a panasz benyújtásának lehetőségéről 

részletes információkat az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum tartalmaz. 

6.7. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?  

1. A projekt keretében létrejött beruházást, illetve létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a 

fenntartási időszak végéig szükséges fenntartani. A kötelező fenntartási időszak a projekt 

megvalósítás befejezésétől számított 5 év, mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 3 év 

létszámtartás. 

 

2. Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti 

évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám19 

alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak (megőrzött munkahelyek 

száma) minősül a választott üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma. 

 

vagy 

 

3. Személyi jellegű ráfordítás növelése 

a. A projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű 

ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a választott bázisévhez képest. 

Személyi jellegű ráfordítás a választott üzleti évben + (T * 0,05) ≤ (Sz1 + Sz2)/2 

VAGY 

 

b.  A projekt befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű 

ráfordításainak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. 

Személyi jellegű ráfordítás a választott üzleti évben * 1,05 ≤ (Sz1 + Sz2)/2 

Ahol: 

Sz1: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben 

Sz2: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben 

T: megítélt támogatás összege 

 

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, 

valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és 

alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása 

megtörtént. 

A fenntartási jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől indul. Az 1. Projekt Fenntartási 

Jelentés tárgyidőszaka a projekt fizikai befejezését követő naptól kezdődően az ezt követő első teljes 

lezárt üzleti év végéig tart. A fenntartási időszak kezdete azonban változatlanul a projekt megvalósítás 

befejezésétől kezdődik. 

A projekt fizikai befejezésének minősül az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott 

tevékenységeket a felhívásban és a támogatói okiratban meghatározottak szerint elvégezték. 

A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási 

időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak 

alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy 

meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a 

beruházó állami támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a 

lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, 

továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

                                                      
19 A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó 

előtti teljes, lezárt üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben mind a tartalmi értékelési szempontrendszer 
szempontjainak értékelése során, mind az eredményességmérés báziséveként ugyanannak az üzleti évnek az adatait kell 
figyelembe venni. Felhívjuk figyelmét, hogy 2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázat keretében meghatározott kötelező vállalásokat, valamint 

a pályázó korábbi nyertes pályázataira vonatkozó szerződéses kötelezettségeket egymástól 

elkülönülten kell teljesíteni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés 

elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony 

szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, 

más használatába, illetve terhelhető meg. 

Amennyiben nevezett kötelezettségek nem teljesülnek, szabálytalansági eljárás indulhat. A 

szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti. 

A 2023. évi üzleti év lezárását követő fenntartási jelentés keretein belül kerül sor a ténylegesen 

felmerült BREXIT kár visszamérésére. Az irányító hatóság ekkor ellenőrzi a támogatási kérelem 

benyújtásakor megadott károk becsült és a ténylegesen felmerült összegek közötti összhangot 

/ különbségeket. 

A szolgáltatott adatok alapján kerül megállapításra az esetlegesen visszatérítendő támogatás 

összege, melyről a Kedvezményezett a Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg 

tájékoztatást kap.  

A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak 

sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására. 

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG 

7.1 Mennyi előleg igényelhető? 

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető. 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 500.000.000,-Ft, 

Ha a kedvezményezett az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére 

kincstári fizetési számlával nem rendelkezik, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem 

nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi 

kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon 

belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű 

felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az 

ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító 

hatóság jóváhagyta.) 

Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg kizárólag akkor igényelhető, ha projekt fizikai 

befejezése nem haladja meg a 12 hónapot. 

 

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez? 

Az önerő a projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. Az 

önerő lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az 

Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, 

a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 

tartalmazó forrás minősül. 

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról és legkésőbb 

az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előleget is) kell igazolni az önerő rendelkezésre 

állását20.  

 

                                                      
20 Részletek: ÁÚF 21-27” 8. fejezet, 5. alpont 
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7.3. BREXIT károk kimutatásával kapcsolatos információk: 

A megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg a 2020. február 1. és 2023. december 

31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség mértékét a felhívásban foglalt 

egyéb korlátozások figyelembevétele mellett. 

A vállalkozásokat ért közvetlen és közvetett károk egyedi jellegére tekintettel az irányító 

hatóság nem tud olyan egységes módszertant közzétenni mely valamennyi kárt szenvedett cég 

számára egységes feltételeket teremtene az értékelés folyamán.  

A részletezettek alapján Támogatást igénylő felelőssége és kötelessége a vállalkozását ért 

károk mértékének meghatározására, bemutatására. Az irányító hatóság a bemutatott 

módszertan és a csatolt dokumentumok alapján dönt a jogosultság és a támogatás mértékéről. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a károk pusztán szöveges bemutatása nem fogadható el.  

Exportból és importból eredő károk egyaránt elfogadhatóak, amennyiben igazolt annak 

közvetlen hatása.  

A kimutatást évenkénti bontásban szükséges megadni, bemutatva a számítás módszertanát és 

megjelölve annak igazolását/ alátámasztó dokumentumait. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azon évekre szükséges a károk kimutatása, ahol valós vagy 

vélt kár realizálódik. A részletezettek alapján, amennyiben Önnek vélhetően csak 2022. évig 

becsülhető a kár összege, akkor nem szükséges 2023. évre terveznie.  

A károk bemutatására kiindulási alapot adhat az A60 EU jelentés nyomtatvány is. 

Tájékoztatjuk, hogy pusztán az adminisztratív terhekből eredő károk nem elégségesek a 

támogatás megítéléséhez. 

 

7.4 Melyek az elszámolható költségek? 

A projekt Európai Unióval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a 

projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített 

elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei 

minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a 

projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek a 7.2. 

fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból kell majd fedeznie. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét! 

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben 

elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz 

 olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra 

jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy  

 olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, 

további saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani. 

.  

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni 

ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek 

besorolása. 
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A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 

költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató 

tartalmazza. 

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése; 

Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű 

eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő 

eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely: 

 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítését (diverzifikáció), vagy 

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását 

eredményezi (modernizáció). 

 egyedi tervezésű és gyártású célgép21, 

Elszámolható költség továbbá: 

 az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az 

eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költsége is, 

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége 

minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő 

tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már 

meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez; 

 a beszerzendő új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és 

annak üzembe helyezésével - kizárólag az eszközbeszerzés részeként - összefüggő 

szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) 

 

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás költségei: 

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan 

építés, bővítés, átalakítás) anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett 

ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges). 

Az irányító hatáság fajlagos költségkorlátot nem határoz meg, de a tervezett költségek / 

egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiinduló állapotot fotódokumentációval szükséges igazolni és 

kizárólag a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi tételek akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok 

technológiai célokat is szolgálnak: 

 épületgépészeti gépek, 

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések, 

 a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati 

folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási 

díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

 szellőzési, légfrissítő berendezések, 

 pneumatikus berendezés, 

 ipari kapuk, 

 

 

                                                      
21 Egyedi gép (célgép): igazolható módon egyedi tervezésű és előállítású gép, amely olyan specifikus munkafeladatot lát el, 

amely művelet elvégzésére az általános kereskedelmi kínálatban nem áll rendelkezésre alkalmas eszköz. 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-2021-2027-es-programozsi-idszakra-vonatkoz-elszmolsi-tmutat
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3. Szoftverfejlesztés költségei 

- szoftverfejlesztéshez szükséges igénybe vett szolgáltatások, 

- a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó hardver és szoftver igények költsége. 

 
4. Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység22 

- marketing tevékenységhez szükséges igénybe vett szolgáltatások és közvetlenül 

kapcsolódó eszközök költségei. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önálló nem támogatható tevékenységek: 

a. Tanácsadási, szakértői szolgáltatások igénybevétele; 

b. Képzési szolgáltatások igénybevétele; 

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 

elősegítő 

képzés igénybevételének költsége a Felhívás 2.3 pontjában szereplő korlátozások 

figyelembevételével: 

 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, 

szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj) 

c. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, 

amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek: 

 amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti 

értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független 

harmadik féltől vásárolják meg, 

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei 

között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 

 

d. Információs technológia-fejlesztés költségei (kizárólag az eszközbeszerzéshez 

kapcsolódóan támogatható), ezen belül: 

1. Hardver beszerzése: 

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül 

a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal 

kapcsolatos kiadásokat, 

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, 

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit. 

2. Immateriális javak beszerzésének költsége - szoftverek (alkalmazások, szoftverek, 

alapszoftverek) beszerzése. 

e. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági 

termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló 

energia előállításával. 

 új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor, szélturbina) beszerzésnek 

költsége, 

 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó 

rendszerfejlesztés) költsége, 

 

 

 

                                                      
22 Az Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenységhez kapcsolódó korlátozásokat a 7.7 az 

elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások pontja tartalmazza. 
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Tartalék képzése 

Az elvárható gondos tervezés mellett, a projekt szakmai megvalósítása során, előre nem látható 

okból, valamely technológiai, módszertani, kapacitás felhasználási hatékonyság növekedésből 

eredő, valamint a beszerzés során kapott kedvező ajánlat okán megtakarítások keletkezhetnek. 

A megtakarításokból az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de 

elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére, valamint azon túlmenően, indokolt esetben 

pótlólagos szakmai tartalom megvalósítására tartalék képezhető, a projekt szakmai megvalósítása 

során keletkező megtakarítások átcsoportosításával a költségvetés „Képzett tartalék” során. 

A képzett tartalék nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5 %-át. 

Költségvetési soron egyértelműen kimutatható megtakarítás nem tartható. 

Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetén 

túlmenően csak abban az esetben használható fel a képzett tartalék, ha a projekt alapvető céljainak 

teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt pótlólagos 

műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, amelynek eredményeként a projekt keretében 

létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl. tartósság, funkció, élettartam, 

terhelhetőség, kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása igazolhatóan hatékonyabbá, 

költségtakarékosabbá válik. 

Nem számolhatóak el a projekt céljához nem kapcsolódó, a kivitelezés során felmerülő olyan 

többletigények, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához és nem 

járulnak hozzá a felhívás céljainak megvalósításához. 

A képzett tartalék felhasználása csak korlátozottan, és indokolt esetben lehetséges. A tartalék 

képzésére, vagy a képzett tartalék felhasználására vonatkozó szerződés módosítási igényhez 

minden esetben a tartalék keletkezésének okait és a felhasználás célját és a tartalmát kifejtő, az 

összeget részletező alátámasztást szükséges csatolni. 

A tartalék csak az irányító hatóság engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással 

képezhető és használható fel, a felhasználásra vonatkozó igényt.  

A projekt fizikai befejezésével, a fel nem használt tartalék összegével a projekt költségvetése 

automatikusan csökken. 

 

7.5. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó? 
Tájékoztatjuk, hogy a projekt megvalósítása folyamán egyösszegű általány került meghatározásra az 

alábbiak szerint.  

Az egyösszegű átalány vetítési alapját a projekt elszámolható összköltsége képezi. Egyösszegű 

átalány elszámolással a következő költségtípusok tervezhetők: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége a projekt előkészítésre 

vonatkozóan, 

- Közbeszerzés költsége (emennyiben releváns), 

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége,  

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

- Általános (rezsi) költségek 

Az egyösszegű átalány olyan tevékenységnél kerül alkalmazásra, ahol az output inkább eredmény-

orientált megközelítést hordoz magában („teljesült/nem teljesült megközelítés”). Az egyösszegű 

átalány projekt előrehaladásának függvényében – szakmai beszámolóhoz kötötten - kerül folyósításra 

a kedvezményezett számára. 

A beszámolók ellenőrzése során a támogatás igazolásához a valós projekt előrehaladása/teljesülése 

kerül vizsgálatra, és nem a valós felmerült költségek 
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Az egyszerűsített elszámolás alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a kedvezményezett anélkül 

számoljon el bizonyos költségeivel, hogy azok felmerülését kifizetési igénylésében részletesen 

bemutatná, alátámasztó dokumentumok bemutatásával igazolná. Ezekben az esetekben a 

támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem dokumentum alapú, sem helyszíni 

ellenőrzés során a felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló bizonylatokat. 

Nevezett költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt költségvetésének 6%-át. Felhívjuk 

figyelmüket, hogy csak azon tevékenységekre kerülhet egyösszegű általány kifizetésre, amelyek a 

projekt költségvetésébe betervezésre kerültek. 

Nevezett költségeket egyösszegű általányként – nem tevékenységenként – szükséges a projekt 

költségvetésében rögzíteni.  

 

7.6. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, 

figyeljen az alábbiakra: 

a. jelen felhívás keretében kizárólag utófinanszírozású tételek tervezhetőek, 

b. A felhívás keretében egyszeri és többszöri elszámolásra is van lehetőség. 

c. A projekt megvalósítása során legfeljebb 4 (3 db időközi és 1 db záró) kifizetési igénylés nyújtható 

be, melyekbe az elutasított elszámolások nem számítanak bele. 

d. Amennyiben egy többszöri elszámoló kizárólag záró kifizetési igénylést nyújt be (a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjától számított 12 hónapon belül), nem minősül egyszeri 

elszámolónak. 

e. Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 

- Kis támogatástartalmú számlák összesítővel történik azon forintban kiállított számlák 

elszámolása, amelyek alapján az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az 

500 000 forintot. 

f. A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel 

kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2034. december 

31-éig megőriznie. 

g. Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

h. Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs 

lehetőség. 

i. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a 

dokumentációnak tartalmaznia kell a megrendelést, teljesítésigazolást, kifizetésigazolást. 

j. Ha egy beszerzés elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 Ft, akkor nem kell benyújtani a 

piaci árat igazoló dokumentumokat, viszont meg kell őrizni azokat. Helyszíni ellenőrzésnél 

ellenőrizhető. 

k. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés 

dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, a piacfelméréssel kell, hogy 

történjen. A becsült érték (támogatási kérelem részeként, a költségvetésben szereplő értékek 

alátámasztása) meghatározásához az irányító hatáság konkrét módszertant nem határoz meg, de 

elvárás a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (2.) bekezdésében foglalt objektív 

alapú módszerek alkalmazása. Javasoljuk a támogatást igénylő szervezeteknek, hogy a becsült 

értéket indikatív ajánlatkéréssel állapítsák meg. 

l. Ajánlatkérések esetén legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől 

származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges, ami 

nem lehet régebbi 6. hónapnál. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei 

teljesíthetőek legyenek. 

https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00.10
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m. A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható árajánlat, 

árlista bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapjáról készített print screen- dátummal 

azonosítva 

n. Tanácsadási szolgáltatásként elszámolható szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan 

visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, 

úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez. 

o. Kizárólag olyan tanácsadás költsége számolható el, mely a támogatást igénylő vállalkozás egyedi 

fejlesztési igényeire szabott, projekt-specifikus tanácsadási feladatokat tartalmaz. A tanácsadási 

tevékenység akkor számolható el, amennyiben bemutatásra kerülnek a kitűzött célok és a 

vállalkozás által elvárt konkrét, kimutatható eredmények. Az elvárt eredménytermék kapcsán 

részletezni szükséges, milyen kimutatható pozitív változást eredményez a vállalkozás 

vállalati/termelési/szolgáltatási folyamatrendszerében. 

p. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

 

Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A Korm. rendelet értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi 

összeférhetetlenségi szabályokra: 

Nem független az az ajánlattevő,  

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 

felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 

jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 

kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 

kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik 

ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 

vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 

pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbéli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbéli 

rokon házastársa, a házastárs egyeneságbéli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

 

7.7. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó 
elvárások?  

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában vegyék 

figyelembe a következő korlátozásokat: 

a. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése és / vagy az infrastrukturális és 

ingatlan beruházás legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 80%-át érheti el (ide nem 

értve - infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén – a területelőkészítés, ingatlanvásárlás és 

a műszaki ellenőri szolgáltatás költségeit). 

b. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 

10%-át érheti el; 

c. Képzési szolgáltatások igénybevétele legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át 

érheti el; 

d. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése a projekt 

elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el, 
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e. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló 

energia előállításával legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el 
 

Költségtípus 

 Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

összköltségre vetítve 

(%) 

Egyösszegű általány, amely tartalmazza az alábbi tevékenységek 

költségeit: 

 Projektelőkészítés, tervezés, 

 Projektmenedzsment, 

 Általános költségek (rezsi), 

 A Könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, 

 A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítás, 

 

6,00 % 

 

A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlanvásárlás  3,00 % 

- Területelőkészítés (régészeti feltárás, földmunkák stb.) 1,00 % 

- Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 

Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit. 
1,00 % 

- Tartalék 5,00 % 

A felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor 

kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó 

százalékot két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor ezt 

megvizsgáljuk.   

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai 

tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy 

az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.  

Nevezett egyösszegű általány tételeit nem szükséges a projekt költségvetésében megbontva 

szerepeltetni. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing 

tevékenység vonatkozásában igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az adott 

célország(ok)ba irányuló,  a bázisévben és az azt követő vagy megelőző (összesen két) lezárt 

üzleti évben realizált értékesítés nettó árbevétel átlagát.  

További feltétel, hogy a harmadik országban illetve kereskedelmi blokkban legalább 5 éves 

piaci jelenléttel (exporttal) rendelkezzen a pályázó. 

 

7.8. Milyen költségek nem számolhatók el? 

1. Saját teljesítés költségei. Saját teljesítés csak az alábbi költségtípusok vonatkozásában 

számolhatóak el: 

a. projektelőkészítés költségei, 

b. projektmenedzsment költségek 

2. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, 

3. közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése (8601 - 

8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek), 
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4. ingatlan korszerűsítés, felújítás23 költségei, 

5. használt eszközök, 

6. bérleti díjak, 

7. levonható ÁFA, 

8. Berendezési tárgyak24 beszerzése, ide értve különösen: 

a. mozgatható bútorzat, 

b. beépített bútorzat, 

c. háztartási gépek. (pl. hűtőgép, sütő). 

9. pályázatírás költsége, 

10. működési tevékenység költségei, 

11. eszközök leszerelési költsége, 

12. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 

13. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb 

hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél 

bármely telephelyen már használatban voltak, 

14. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere 

nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését, 

15. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült műszaki gépek, berendezések, 

immateriális javak, és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, 

16. a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt 

vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a 

kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok 

vállalkozásaitól történő beszerzés és szolgáltatás igénybevétele. Kivételt képez azonban, ha ilyen 

eszköz előállítására kizárólag a beruházó képes, és az eszköz elszámolása során olyan értéket 

alkalmaz, amely megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymást 

közt alkalmaznának, 

17. termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom 

utáni) díja, 

18. nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével, 

19. kézi szerszámok (pl. villáskulcs készlet, kézi csavarhúzó szett, szerszámos kocsi), 

20. elektromos kéziszerszámok, 

21. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, 

22. eszközök leszerelési költsége, 

23. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 

24. terméktámogatási díj, 

25. ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősül az árkockázati fedezet, 

valamint a saját kivitelezésre fordított összeg, 

26. utazási- és szállásköltségek – kivéve a 7.4 pontban felsorolt képzések igénybevételéhez 

szükséges költségek esetében (gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan sem 

elszámolható), 

27. kiszállási díj, 

28. fordítási költségek, 

29. levonható ÁFA, 

30. garanciális költségek, 

                                                      
23 Az épület egészére, illetőleg egy vagy több szerkezetére kiterjedő, olyan általános javítási, építés, szerelési munkák végzése, 

amelyek az eredeti műszaki állapotot részben vagy egészben visszaállítják, illetőleg a használhatóságot, üzembiztonságot és 
az ingatlan esztétikai megjelenését az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével, átalakításával növelik (pl. belső és 
külső tatarozás, parkettázás, festés, mázolás stb.). 

24 A berendezés tárgyakat, gépeket, eszközöket jelenti, amelyek az épület rendeltetésszerű használatához szükségesek (az 

építés-szerelési munkák kiegészítéseként). 
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31. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre 

történő áttelepítési költsége, 

32. franchise díj, 

 

7.9. Szakmai tartalom módosításával kapcsolatos előírások 

Felhívjuk figyelmüket, hogy azon adminisztrációs vagy menedzsment problémákkal küzdő projektek 

esetén, amelyeknél a megvalósítás jelentős késedelmének, tartós akadályba ütközésének, vagy 

meghiúsulásának veszélye felmerül, az irányító hatóság szankciót alkalmazhat. 

Amennyiben a projekt megvalósítása során a kedvezményezettnek felróható okból háromnál több 

esetben szükséges a támogatói okirat módosítása, a módosítás engedélyezése az Irányító Hatóság 

egyedi elbírálása alapján, az egyösszegű általány költség 10 %-os csökkentésével járhat. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség 

és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől 

való elmaradás arányában.  



36 
 

8.  KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

8.1. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése 

Az irányító hatóság a támogatási kérelmek beérkezése sorrendjében végzi el a 8.3 pontban 

meghatározott jogosultsági szempontok szerint a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését. 

8.2 Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek 
kiválasztása? 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmeket az irányító hatóság két szakaszban, a felhívásban 

rögzített szakaszok zárását követően bocsátja tartalmi értékelésre és az egy szakaszban beérkezett 

támogatási kérelmekről az értékelés során elért pontszám sorrendjében hoz támogatási döntést. A 

támogatási kérelmek értékelésekor az irányító hatóság mérlegelést igénylő és pontozásos módszert 

is használ a 8.3 pontban részletezettek alapján. 

Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra. és a tartalmi értékelés folyamán tisztázó kérdés 

alkalmazására. 

Az eljárás során nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. 

8.3. Melyek a kiválasztási kritériumok? 
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azon 1.1 pontban nevesített gazdasági társaságok nyújthatnak be 

támogatási kérelmet akik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy a BREXIT-ből származtatott közvetlen 

kárral rendelkeznek vagy rendelkezni fognak, és megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, 

a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak: 

8.3.1 A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok   

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt módon került aláírásra vagy 

hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles, 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

c) támogatást igénylő rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti 

évvel, 

d) a támogatást igénylő megfelel az Általános Útmutató a Felhívásokhoz dokumentum 2. Kizáró 

okok listája pontjában szereplő feltételeknek. 

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási 

eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.  

f) a projekt elszámolható összköltségének maximális összege meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évi éves beszámolója szerinti árbevételének kétszeresét. 

g) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésének 

értelmében nehéz helyzetben lévőnek minősül. 

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem felel 

meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

a) a választott bázisévre vonatkozóan az általános üzleti évet záró éves beszámoló 

Eredménykimutatás és/vagy Kiegészítő melléklete vagy főkönyvi kivonata vagy ÁFA bevallása 

(2065-ös nyomtatvány) szerint nem rendelkezik export értékesítéssel és/vagy importhoz 

kapcsolódó kiadással 
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b) A Felhívás 12. 1. pontjában szereplő, a projekt vonatkozásában releváns mellékletek benyújtásra 

kerültek és megfelelnek a Felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek. 

3. Hiánypótlás  

Ha a támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a jogosultsági szempontoknak, 

de a hiba vagy hiányosság hiánypótlás keretében pótolható, az irányító hatóság egy alkalommal, 

legalább három, legfeljebb nyolc napos határidő kitűzésével, az összes hiány vagy hiba 

megjelölésével hiánypótlásra hívja fel támogatást igénylőt. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hiánypótlás határideje nem hosszabbítható meg annak elmulasztása 

jogvesztő. 

 

8.3.2 A támogatási kérelem tartalmi értékelése 

Felhívjuk figyelmüket, hogy azon mérlegelendő projektértékelési előfeltételek melyekre kizárólag igen 

/ nem válasza adható és nem felel meg a támogatási kérelem elutasításra kerül. Részben szempont 

esetében hiánypótlás keretében szükséges javítani a felmerülő hiányosságokat. 

 

 Előértékelési szempontok: Megfelelt 

1. 

A költségvetés átláthatósága és illeszkedése igen / nem / részben 

a. A támogatási kérelem költségvetése és költségvetés szöveges 

indoklása átlátható, átgondolt, a költségek részletesen 

bemutatásra kerültek, reálisak, szakmailag alátámasztottak és 

szükségesek a célok eléréséhez.  

igen / nem 

b. A költségvetési tételek pénzügyi szempontból költséghatékonyak 

és megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való 

megfelelőség), számszerűsítettek.  

igen / nem 

c. A költségvetésben kizárólag elszámolható tételek szerepelnek. A 

tervezett tételek az elszámolhatósági minimum- maximum 

követelményeknek megfelelnek. 

igen / nem / részben 

2. 

BREXIT kár alátámasztottsága: igen / nem 

A BREXIT-ből származó kár igazolt.  igen / nem 

Az alátámasztott és becsült kár reális. A becsült kár mértékének 

igazolásául szolgáló számítási módszertan átlátható, logikus 

felépítésű. 

igen / nem 

3. 

Eredményesség igen / nem / részben 

a. A támogatási kérelemben elérni kívánt eredmények reálisak, a 

tervezett tevékenységekkel elérhetőek, mérföldkövek jól 

definiálható eredményekkel lefedettek. A fejlesztési elképzelés 

reálisan járul hozzá a műszaki, szakmai eredményekhez, 

indikátorteljesítéshez. Körülhatárolt eredmények/ 

eredménytermékek azonosítottak. 

igen / nem 

b. A Felhívás alapján a mérföldköveknek megfelelő bontás reálisan 

tervezett. A Felhívásban foglalt előírásnak, korlátoknak 

megfelelnek. 

igen / nem / 

részben 

 

Az alábbi tartalmi értékelés során összesen 80 pont szerezhető. 
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Értékelési szempontok 

Adható 
pontszám 

1. 

Működés időtartama (a támogatási kérelmet benyújtó lezárt teljes üzleti 
éveinek száma) 

4 

a. 3-5 év 0 

b. 6-8 év  2 

c. 8 év felett 4 

2. 

Árbevétel arányos nyereség  
2* választott bázisév adózás előtti eredmény / (választott bázisév nettó 
árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel + választott bázisévet 
megelőző év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)*100 

10 

a. 0% alatt, és 60% felett  0 

b. 0%<=x<=5,00% és 30,00%<x<= 60,00%  5 

c. 5,00%<x<=30,00%  10 

4. 

Munkahelymegtartás – a választott bázisévhez viszonyítva az éves 
statisztikai létszám 

4 

a. kevesebb 0 

b. változatlan 2 

c. több 4 

5. 

A projekt (költségvetése) tartalmaz a 2.1.2 pontban nevesített önállóan nem 
támogatható tevékenységek közül: 

5 

a. Igen, a felsorolt 5 tevékenységből legalább 1 tevékenységet tartalmaz 0 

b. Igen, a felsorolt 5 tevékenységből legalább 2 tevékenységet tartalmaz. 2 

c. Igen, a felsorolt 3 tevékenységből legalább 3 tevékenységet tartalmaz. 5 

6. 

A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiákat. 

10 

a. Nem tartalmaz 0 

b. Tartalmaz 10 

7. 

Az önállóan támogatható tevékenységek előkészítettsége25 4 

a. előkészített 0 

b. nem elő készített 4 

8. 

A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra. 4 

A beruházás nem elmaradott területen kerül megvalósításra. 0 

A beruházás a 4 legkevésbé fejlett régió (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-
Magyarország, Dél-Alföld) területén valósul meg. 

2 

beruházás 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti szabad vállalkozási 
zónában valósul meg. 

4 

9. 

A BREXIT-ből származtatott kár mértéke a vetítési költséghez 
viszonyítottan: 

20 

Cégméret: Viszonyítási %: Vetítési költség:  

Mikrovállalkozás: 

25 % alatt 

100.000.000,-Ft 

5 

25 – 50 % között 10 

50 – 75 % között 15 

75 % felett 20 

Kisvállalkozás: 

25 % alatt 

250.000.000,-Ft 

5 

25 – 50 % között 10 

50 – 75 % között 15 

75 % felett 20 

Középvállalkozás: 

25 % alatt 

500.000.000,-Ft 

5 

25 – 50 % között 10 

50 – 75 % között 15 

                                                      
25 Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén a kivitelezőtől független, építész vagy mérnöki kamarai tagsággal rendelkező 

tervező által kiállított építési tervezői nyilatkozat és költségbecslés és / vagy engedélyköteles beruházás esetén az engedélyek 
megléte; 
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése esetén a beszerzendő eszközök megrendelés előtti állapotának 
igazolása (pl. a végleges műszaki paraméterek alapján az árajánlatok rendelkezésre állnak,  kiválasztott a szállító kiválasztása 
megtörtént) 
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Értékelési szempontok 

Adható 
pontszám 

75 % felett 20 

Nagyvállalat: 

25 % alatt 

1.000.000.000,-Ft. 

5 

25 – 50 % között 10 

50 – 75 % között 15 

75 % felett 20 

10. 

A BREXIT-ből származtatott kár, a támogatást igénylő bázis évben 
realizált árbevételéhez viszonyított mértéke:  
(BREXIT-ből származott kár / bázis év értékesítés nettó árbevétele) 

10 

a. x<= 5% 0 

b. 5%<x>=25% 5 

c. x>25% 10 

11. 

A BREXIT-ből eredő kár a Felhívás 13.1 pontjában meghatározott kiemelt 
ágazathoz tartozik. 

5 

a. igen 5 

b. nem 0 

12. 

A HEPA honlapján elérhető regisztrációs adatlap kitöltésre került. 4 

a) nem került kitöltésre 0 

b) kitöltésre került 4 

 

Nem támogathatók azon projekt javaslatok, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott 

összpontszám nem éri el a minimális 35 pontot. 

Fenti értékelési szempontrendszer a támogatási kérelmek elbírálása során kerül alkalmazásra. A 

BREXIT károk ténylegesen felmerült költségeinek mérése fenntartási időszakban a 8.3. pontban 

foglaltak szerint történik. 

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben 

mind a tartalmi értékelési szempontrendszer szempontjainak értékelése során, mind az 

eredményességmérés báziséveként ugyanannak az üzleti évnek az adatait kell figyelembe venni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy 2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy azon projektek esetében melyekben a kimutatott BREXIT-ből eredő károk 

alátámasztottsága nem egyértelmű és/vagy a projekt összköltsége meghaladja az 1.000.000.000,-Ft-

ot a támogathatóságot illetően az irányító hatóság az Európai Bizottság állásfoglalását kérheti. 

Ha a támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz az 

értékelő legalább három, legfeljebb nyolc napos határidő kitűzésével tisztázó kérdést tehet fel. Az 

irányító hatóság a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 5 nappal meghosszabbíthatja. 

Az értékelő a támogatási kérelmet a benyújtott tartalom alapján értékeli, ha a tisztázó kérdésre 

határidőben nem érkezik válasz. 

9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
 

Támogatáshalmozódás 

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban 

az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 

támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság 

jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

 

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 
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Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 

országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem 

haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási 

intenzitást vagy támogatási összeget. 

 

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély 

összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely 

egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az 

azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi 

rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes 

támogatási intenzitásig, támogatási összegig vagy finanszírozási összegig bármilyen más, 

azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 

 

9.2.  A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

 

Átmeneti támogatás 

Az átmeneti támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti 

állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a 

gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. 

március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 

3.1. szakaszának szabályaival, az Európai Bizottság SA.56994 (2020/N) számú határozatában 

foglaltakkal, a 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével, a 255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 85/A. – 85/F. §-aival, valamint az Atr. szabályaival összhangban nyújtható. 

Az átmeneti támogatás az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti 

támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásai által kapott átmeneti 

támogatásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 

Ha a vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is) foglalkozik, az e 

tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján 

nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt 

vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak e tevékenységhez 

nyújtott átmeneti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy 

mennyisége alapján. 

Ha a vállalkozás aktív a halászati- és akvakultúra-ágazatban (is), az e tevékenységhez nyújtott 

átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti 

támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – 

nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

Az átmeneti támogatás jelen felhívás esetén vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 

Ha egy vállalkozás több ágazatban is aktív, és ezekre eltérő maximális összegek vonatkoznak a 

fentiek szerint, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles 

vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy 

a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve 

– ne haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás elsődleges 

mezőgazdasági tevékenységgel és halászati tevékenységgel foglalkozik, a teljes maximális összeg 

vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 

270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és 

forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára 1 800 000 euróig nyújtható átmeneti támogatás, ha 

az átmeneti támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője 

részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges 

termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy 
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mennyisége alapján határozzák meg. Kivételesen meghatározható a mezőgazdasági termékek 

feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott átmeneti támogatás 

mértéke az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott 

termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem 

élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.  

Az átmeneti támogatás azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén 

abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 

állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 

jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. Az 

átmeneti támogatás csekély összegű támogatással akkor halmozható ugyanazokhoz az elszámolható 

költségekhez, ha a támogatáshalmozás nem eredményezi az 1 800 000 eurós (halászati tevékenység 

esetén 270 ezer, elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 225 ezer eurós) felső határ túllépését. 

Különböző azonosítható elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás halmozható más, 

helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással és csekély 

összegű támogatással. 

Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható. A hitel formájában vagy 

egyéb visszatérítendő formában nyújtott átmeneti támogatás más, vissza nem térítendő támogatássá 

vagy tőkévé alakítható 2022. december 31-ig úgy, hogy az átalakított átmeneti támogatás összegét 

az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni az 1 800 000 eurós (halászati tevékenység esetén 

270 ezer, elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 225 ezer eurós) felső határ szempontjából. 

Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni. 

 

Regionális beruházási támogatás 

Regionális beruházási támogatás jogcímen induló beruházáshoz nyújtható támogatás. 

Induló beruházásnak minősül jelen felhívás tekintetében a tárgyi eszközökre és immateriális javakra 

irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának 

bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi 

megváltoztatásához kapcsolódik. 

Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén 

a regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege 

meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a 

kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 

összegét. 

Nagyvállalkozás esetén a meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem 

gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény 

tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység 

végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg 

kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni 

tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben 

nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek 

legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges 

költségek forrását a Forrásgazda számára bemutatja. 

Saját forrásnak a regionális beruházási támogatás alkalmazásában a Kedvezményezett által a 

projekthez igénybe vett, állami forrást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös 

vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy 

közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.  

Nem ítélhető meg regionális beruházási támogatás: 

- azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,  
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- a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő 

vállalkozás részére, 

- elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

- mezőgazdasági termék feldolgozásához és/vagy forgalmazásához, ha a támogatás összege az 

elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek 

ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek 

történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 

- a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák 

bezárásához, 

- exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

- ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

- acélipari tevékenységhez, 

- hajógyártási tevékenységhez, 

- szénipari tevékenységhez, 

- szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

- ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

- energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra 

létrehozását szolgáló beruházáshoz. 

A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei (a beruházás részeként) 

elszámolható költségeknek minősülnek regionális beruházási támogatás esetén, amennyiben az 

alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

- a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés, 

- az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége a beruházás összköltségének legfeljebb 

50%-át teszik ki, és 

- a beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az energiatermelési 

kapacitás nem haladja meg a beruházás működtetéséhez szükséges mennyiséget, valamint az 

előzetes elemzésből hitelt érdemlően kitűnik, hogy a megtermelt energia legfeljebb 20%-át 

értékesíti (a többit a saját működése keretében felhasználja). 

A regionális beruházási támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a beruházó nyilatkozzon arról, hogy 

a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben 

a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget 

vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem 

tárgyát képező induló beruházás befejeződött. 

Áttelepítésnek minősül, ha: 

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba 

tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet, vagy annak egy részét az EGT megállapodás 

egyik szerződő felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az 

EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, 

ahol a támogatott beruházásra sor kerül (a továbbiakban: támogatott létesítmény), 

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 

legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy 

igényeit elégíti ki, és 
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c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba 

tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló 

tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg. 

Regionális beruházási támogatás, kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás, megújuló 

energia támogatására irányuló beruházási támogatás és induló vállalkozásnak nyújtott támogatás 

esetén kizárólag a pályázat benyújtása után felmerült költségek számolhatók el.  

A pályázat benyújtása előtt felmerült költségekre – projekt előkészítés keretében - csekély összegű 

(de minimis) támogatás jogcímen nyújtható támogatás. 

Regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget 

vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított 

legalább 5 évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig fenntartja. A fenntartási kötelezettség 

részletszabályait a 13. fejezet tartalmazza. 

Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr 

alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély-

köteles vagy ha ezeket helyi jogszabály nem írja elő. 

Regionális beruházási támogatás keretében a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és 

immateriális javak költsége számolható el, az alábbiak szerint: 

a) a tárgyi eszközök költsége, 

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: 

támogatható immateriális javak) költsége, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára. 

A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha  

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás 

üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe 

helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve 

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés 

tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejártakor történő megvásárlására vonatkozó 

kötelezettséget. 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a 

beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál 

magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel. 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

b) az a vonatkozó számviteli szabályok előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá 

esik, 

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között 

szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és 

ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszi ki. 

Nem minősül elszámolható költségnek 

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, 

b) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve 

létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. 
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Csekély összegű támogatás 

Csekély összegű támogatást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 

szabályai alapján lehet nyújtani. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás 

részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 

figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az 

átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§-a alapján kell eljárni.] 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 

2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 

határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 

csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 

támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső 

határig halmozható. 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 

azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 

támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság 

által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális intenzitást vagy összeget. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatás nem 

használható fel az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából 

teherszállító jármű vásárlására. 

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a kedvezményezettnek az odaítélést követő 10 évig meg kell 

őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett köteles azokat 

bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság 

kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 

10.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles 

adatbázisokban elérhető adatokat. 

 

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?  

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy az Ön számára - sikeres elbírálás és támogatási 

döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatói okirat kerüljön kiadásra. A támogatási 

kérelem feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a 

támogatási kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a 

https://www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési 

célok szerint kezeljük..26  

                                                      
26 Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

https://www.palyazat.gov.hu/
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Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak 

megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és 

az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) 

személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 

rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 

történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 

kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 

határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 

személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 

adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is 

megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével 

kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek 

vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.  

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a HEPA Magyar Exportfejlesztési 

Ügynökség ügyfélszolgálathoz a brexit@hepa.hu e-mail címen. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a palyazat.gov.hu, 

https://brexit.kormany.hu/ és a https://hepa.hu/ oldalakon. 

12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?   

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:  

1. A BREXIT-ből eredő károkat – hiteltérdemlő – alátámasztó dokumentumok; 

2. A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságát igazoló dokumentum(ok): 

aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot 

igazoló dokumentum, 

3. A piaci árnak való megfeleltethetőséget igazoló dokumentumok: 

a. építési tervezői nyilatkozat és költségbecslés, 

b. indikatív árajánlatok, 

c. eszközbeszerzésre vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza esetén a 

gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentum, 

d. gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek, 

4. A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 4 db fényképből álló 

fotódokumentáció, 

5. Műszaki-, szakmai koncepció27. 

6. Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység esetén annak alátámasztását 

igazoló dokumentumok, hogy az adott vállalkozás harmadik országban illetve kereskedelmi 

blokkban legalább 5 éves piaci jelenléttel rendelkezik. 

7. Nyilatkozat, hogy a Felhívás 3.3 pontjában foglaltak alapján a BREXIT-ből származó kár az 

igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege tekintetében kizárólag a támogatási 

kérelmet benyújtó vállalkozás vagy a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások együttes kárát 

tartalmazza-e. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell 

csatolni!  

                                                      
 
27 Az irányító hatóság a műszaki-, szakmai tartalom megfelelő és kellőképpen részletes bemutatása érdekében szakmai 

koncepció benyújtását várja el. A szakmai koncepció tartalmára vonatkozó előírásokat a Felhívás 4. számú melléklete 
tartalmazza. 

https://brexit.kormany.hu/
https://hepa.hu/
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A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási 

kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a 

csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá 

támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza. 

12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatói okirathoz?  
Nem releváns. 

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez?   
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – 

benyújtása során csatolni szükséges. 

 

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

13.1. A felhívás indokoltsága 
A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) rendelettel Magyarország számára 22 milliárd forint vissza 

nem térítendő támogatási forrás válik elérhetővé az Egyesült Királyság EU-s vámunióból történő 2020. 

december 31-i kilépése okán fellépő negatív hatások kompenzálására, valamint az gazdasági 

szereplők új piaci környezethez történő alkalmazkodásának támogatására. 

A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett intézkedéseknek 

fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem pedig csupán a veszteségeiket fedezni. 

Jelen pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági 

hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése 

nyomán szenvedtek el. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által felmért adatok alapján a BREXIT által okozott károk 

leginkább sújtott ágazatoknak az alábbiakat tekinti: 

- baromfi-feldolgozás, 

- fagyasztott zöldség előállítása 

- keményítő és származékainak (etanol) előállítása, 

- logisztikai ágazat. 

 

13.2. A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok: 
Törvények: 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 

- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról, 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (infrastrukturális 

beruházásoknál) 

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

- 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról, 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 
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- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

- 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 

- 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról, 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 

- 2020. évi XLIV. törvény a klímavédelemről. 

Kormányrendeletek: 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 

- 2/2005. (I.11) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról, 

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról, 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

- 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről, 

- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról, 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól, 

- 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 

UNIÓS JOG - Rendeletek: 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1755 rendelete a brexit miatti kiigazításokra 

képzett tartalék létrehozásáról 

- A Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról; 

- A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

- A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról; 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a 

pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az 

Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra 

vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi 

támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról 
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13.3. További mellékletek 

1. számú melléklet: Iránymutatás; 

2. számú melléklet: 
Településlista Pest megye egyes településeihez, amelyek esetében 

regionális beruházási támogatás igényelhető; 

3. számú melléklet: 
Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási 

módszertana; 

4. számú melléklet: 
Műszaki, szakmai koncepció minimális adattartalmával kapcsolatos 

elvárások 

5. számú melléklet: 

a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság 

Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit 

Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből származó támogatások 

felhasználásának rendjéről 
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1. számú melléklet: 

Iránymutatás 

 

Elszenvedett hátrányra vonatkozó iránymutatás 

 

A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (Brexit Adjustment Reserve – BAR) rendelettervezetben 

megfogalmazottak szerint a Brexit és az elszenvedett hátrány között közvetlen kapcsolatnak (direct link) 

kell fennállnia.  

Mivel a Brexit okozta nehézségek, hátrányok alapvetően vállalatspecifikusak és ezért mindenre 

kiterjedő egységes módszertant kidolgozni nem lehetséges, ezért a BAR alapvetően a vállalatokra bízza 

az elszenvedett hátrány és a Brexit közötti közvetlen kapcsolat bizonyítását illetve az elszenvedett 

hátrány mértékének meghatározását.  

A Pályáztató mégis a teljesség igénye nélkül, példálózó jelleggel megfogalmaz olyan tipikus közvetlen 

kapcsolatokat illetve kárszámítási módszertant, ami elfogadható a pályázat benyújtása során.  

Közvetlen kapcsolatnak minősül:  

- ha a vállalat dokumentummal vagy hitelt érdemlően (pl.: e-mail) tudja bizonyítani, hogy az egyesült 

királyságbeli partnere, megrendelését az Egyesült Királyság kilépését (2020. január 31.) követően 

vagy az Egyesült Királyság vámunióból való kilépését (2020. december 31.) megelőzően vagy azt 

követően visszamondott megrendelést. A megrendelés mind termékre, mind szolgáltatásra 

vonatkozik.  

- a kereskedelmi forgalmi statisztikák szerint a Brexittel visszaesett a cég közvetlen vagy közvetett 

exportja (a lentebbi minta szerint). Hangsúlyozni kell, amennyiben az Egyesült Királyságba irányuló 

export (termék és szolgáltatás) nem közvetlenül, hanem akár brit vagy európai uniós kereskedőn 

keresztül került az Egyesült Királyságba, szintén fennáll a közvetlen kapcsolat. Nem áll fenn 

azonban a közvetlen kapcsolat, ha a Pályázó beszállítóként szenvedte el a hátrány, a 

beszállított terméke még feldolgozást követően került az Egyesült Királyságba.   

- közvetlen kapcsolatnak minősül az olyan importoldalról elszenvedett hátrány is, ahol a Brexit 

következtében a Pályázó nem jutott hozzá az ellátási láncában biztosított termékhez és/vagy 

szolgáltatáshoz és ebből hátránya származott 

- elszenvedett hátránynak minősül a logisztikai többletköltség is, közvetlenül és közvetve is.  

- a korábbi haszonkulcs csökkenése szintén közvetlen kapcsolatnak minősül. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0854&from=HU
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Elszenvedett hátrány mértéke:  

Elszenvedett hátrány mértékének meghatározását a BAR rendelet 2020. január 1. és 2023. december 

31-e közötti időtartamra tesz lehetővé.  

Az árbevételben eddig elszenvedett veszteséget az elvárt trendek és/vagy az üzleti terv szerint 

szükséges extrapolálni (előre vetíteni) 2023. december 31-ig, majd ezen bázison elszenvedett pénzügyi 

veszteség képezi az elszenvedett hátrányt. Amennyiben ezen felül az eddigiekben volt logisztikai 

költségnövekmény, illetve import oldali hátrány, azt is összeszámítandó. 

Elszenvedett kárnak minősül az is, ha az eredmény csökkent a Brexitet követően, mivel az általános 

árszínvonal emelkedés miatt az árbevétel csökkenés vagy elmaradás nem szignifikáns. 
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2. számú melléklet:  

Településlista Pest megye egyes településeihez, amelyek esetében 
regionális beruházási támogatás igényelhető; 

 

Abony, Kocsér, Tápiószele, 

Alsónémedi, Kóspallag, Tápiószentmárton, 

Áporka, Kőröstetétlen, Tápiószőlős, 

Aszód, Letkés, Tatárszentgyörgy, 

Bag, Lórév, Tésa, 

Bernecebaráti, Maglód, Törtel, 

Cegléd, Makád, Tura, 

Csemő, Márianosztra, Újhartyán, 

Dabas, Mikebuda, Újszilvás, 

Domony, Monor, Üllő, 

Dömsöd, Nagybörzsöny, Vác, 

Dunaharaszti, Nagykáta, Váckisújfalu, 

Ecser, Nagykőrös, Valkó, 

Érd, Nagytarcsa, Vámosmikola, 

Farmos, Nyársapát, Vecsés, 

Felsőpakony, Ócsa, Verőce, 

Galgagyörk, Örkény, Verseg 

Galgahévíz, Pécel, Zebegény 

Galgamácsa, Perőcsény,  

Göd, Péteri,  

Gödöllő, Püspökhatvan,  

Gyál, Püspökszilágy,  

Gyömrő, Ráckeve,  

Halásztelek, Szentmártonkáta,  

Hévízgyörk, Szigetbecse,  

Iklad, Szigetszentmiklós,  

Ipolydamásd, Szob,  

Ipolytölgyes, Szokolya,  

Jászkarajenő, Sződliget,  

Kartal, Táborfalva,  

Kemence, Tápióbicske,  

Kiskunlacháza, Tápiógyörgye,  

Kisnémedi, Tápióság,  
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3. számú melléklet:  

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási 
módszertana 

 

A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana:  

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítása az alábbi képlet alkalmazásával történik:  

 

NÁmező = 
Szánt + Áll + Kert + Gyüm + Szőlő + Mező + Vad – Elad – Közv  

NÁért 

 

ahol: 

NÁmező = mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétel aránya 

Szánt = szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele 

Áll = állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele 

Kert = kertészeti termelés nettó árbevétele 

Gyüm = gyümölcstermesztés nettó árbevétele 

Szőlő = szőlő és szőlőbortermelés nettó árbevétele 

Mező = mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele 

Vad = vadgazdálkodás nettó árbevétele 

Elad = eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele 

Közv = közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele 

NÁért = értékesítés nettó árbevétele 

 

A számlálóban a támogatást igénylő/kedvezményezett a mezőgazdasági tevékenységeinek (a 

Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere - TEÁOR’08 szerint a 01 

nemzetgazdasági ág alá besorolt tevékenységek, valamint a 1102 számú szőlőbortermelés szakágazat 

alá besorolt tevékenység, amennyiben az saját termelésű szőlőből készült szőlőbortermelésre irányul) 

a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az 

állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági 

szolgáltatások árbevételéhez tartozik.  

A mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a 

kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes* lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket 

értékesítési céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése).  

Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági 

szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételei, 

amelyeket értékesítési céllal vásároltak.  

A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes* lezárt üzleti évre vonatkozó összes 

értékesítés nettó árbevétele szerepel.  

Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a 

támogatások értéke.  
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A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelésű szőlő feldolgozása28.  

A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a megyei kormányhivatal által kiadott igazolás alapján 

megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják. 

A mezőgazdasági őstermelők esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. 

melléklete I. pontja az irányadó, azaz a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek a 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó árbevételt kell tekinteni.  

Abban az esetben, ha a támogatást igénylő aktív őstermelő státusza mellett egyéni vállalkozói 

tevékenységet is végez, az őstermelői és az egyéni vállalkozói tevékenységből származó 

mezőgazdasági árbevételek összegét kell viszonyítani az őstermelőként és egyéni vállalkozóként elért 

összes árbevételhez a fenti képlet metodikája szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 A partner és a kapcsolt vállalkozás által termelt szőlő saját termelésű szőlőnek számít. 



54 
 

4. számú melléklet:  

Műszaki, szakmai koncepció minimális adattartalmával kapcsolatos 
elvárások 

 

Formai elvárások: 

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be a tartalmi elvárások pontban foglaltakat. 

 

Tartalmi elvárások: 

1. Általános bemutatás 

1.1. Kérjük, az alábbi szempontok szerint pontonként mutassák be: 

1.1.1.  a projektgazda jelenlegi helyzetét, piacon betöltött szerepét; 

1.1.2.  a projektgazda tényleges, a gyakorlatban végzett tevékenységeit; 

1.1.3.  a fejlesztés megvalósítására rendelkezésre álló humán- és tárgyi előforrásokat; 

1.1.4.  a projektre sikeres megvalósítását befolyásolható tényezőket, kockázatokat. 

1.1.5.  a fejlesztés hogyan járul hozzá a BREXIT kár kompenzálásához. 

 

2. A projekt műszaki tartalma - a felhívás 2.1.1 és 2.1.2 pontjaiban szereplő választott 

tevékenységeket az alábbi szempontok szerint mutassák be: 

2.1. a fejlesztés tényszerű, a műszaki-, szakmai tartalmon alapuló bemutatása29; 

2.2. a fejlesztés a már meglévő funkciókhoz / szolgáltatásokhoz való illeszkedése, a fejlesztés 

szükségessége, célja; 

2.3. a projekt megvalósítás szempontjából a megvalósítási helyszín30 alkalmasága, valamint az 

ingatlan fizikai adottsága, felszereltsége, jelenlegi állapota. 

(Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység esetén a választott ország)  

2.4. a fejlesztéshez kapcsolódó számszerűsíthető műszaki-, szakmai eredmények megnevezése, 

annak számszerűsíthető célértéke; 

2.5. a műszaki-, szakmai eredmény becsült értéke; 

2.6. a műszaki-, szakmai eredmény becsült értékének alátámasztásának a módszertana; 

2.7. a műszaki-, szakmai eredmény a Költségvetésben rögzített tevékenységek és költségelemek 

kapcsolódása; 

2.8. az elvárt eredmények31. 

2.9. a kapcsolódó alátámasztó dokumentumok megnevezése. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy nevezett pontokat tevékenységenként szükséges bemutatni a 

támogatási kérelemben. A tartalmi értékelés abban az esetben kezdhető meg, ha valamennyi 

pont teljeskörűen, tevékenységenként került kitöltésre. 

 

3. A BREXIT-ből származtatott károk részletezése: 

3.1. Kérjük, tényszerűen mutassa be a BREXIT-ből származtatott kárát. Abban az esetben, ha 

partner és/vagy kapcsolt vállalkozás is érintett, az adatokat cégenként szükséges megadni; 

3.2. Kérjük, hogy 3 évre visszamenőleg adják meg az export és vagy import tevékenységből 

származó bevételek összegét az Európai Unió tagállamaira vetítve a lenti táblázatban foglaltak 

alapján. (Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azon tagállamok és tevékenység vonatkozásában 

szükséges adatot megadni amely országok tekintetében releváns) 

                                                      
29 Szoftverfejlesztés tevékenység esetén a fejlesztés innovatív értékét is szükséges bemutatni. 
30 Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység esetén azt szükséges bemutatni, hogy miért a választott 

ország(ok) kerültek célként megjelölve, részletezve a helyi viszonyokat. 
31 lehetőség szerint számszerűsítetten. 
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 2018  2019  2020  2021  

export import export import export import export import 

Ausztria         

Belgium         

Bulgária         

Ciprus         

Csehország         

Dánia         

Egyesült Királyság        

Észtország         

Finnország         

Franciaország         

Görögország         

Hollandia         

Horvátország         

Írország         

Lettország         

Lengyelország         

Litvánia         

Luxemburg         

Málta         

Németország         

Olaszország         

Portugália         

Románia         

Spanyolország         

Svédország         

Szlovákia         

Szlovénia         

 

3.3. Kérjük, adja meg a BREXIT-ből származtatott kárát a kapcsolódó TEÁOR besorolás szerint; 

 

3.4. Kérjük, az alábbi táblázat kitöltésével számszerűsítse a BREXIT-ből származtatott kárát. 

Abban az esetben, ha partner és/vagy kapcsolt vállalkozás is érintett, az adatokat cégenként 

szükséges megadni. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azon évekre szükséges a károk 

kimutatása, ahol valós vagy vélt kár realizálódik. A részletezettek alapján, amennyiben Önnek 

vélhetően csak 2022. évig becsülhető a kár összege, akkor nem szükséges 2023. évre 

terveznie. Kérjük, válassza ki, hogy melyik a projekt végrehajtásában részt vevő szervezet 

vonatkozásában rögzíti az adatokat! 
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2020 2021 2022 2023 

export import export import export import export import 

tényleges   

költségnövekmény                 

bevételkiesés                 

extrapoláció   

költségnövekmény                 

bevételkiesés                 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

3.5. Kérjük, a kitöltött táblázatban foglaltak alapján mutassák be a számítási módszertant. Abban 

az esetben, ha partner és/vagy kapcsolt vállalkozás is érintett, az adatokat cégenként 

szükséges megadni 

 

3.6. Szíveskedjen felsorolás szerűen megadni azon dokumentumok körét, melyekkel hitelt 

érdemlően igazolni tudja a BREXIT-ből eredő kárát. Abban az esetben, ha partner és/vagy 

kapcsolt vállalkozás is érintett, az adatokat cégenként szükséges megadni. 
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5. számú melléklet 

a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának 

(Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből 

származó támogatások felhasználásának rendjéről 
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet alkalmazási köre, hatálya 

1. §  Ezen utasítást kell alkalmazni a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság 

Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) 

keretéből származó források felhasználására. 

2. § Ezen utasításban nem szabályozott kérdésekben a 2021-2027 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 

18.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában 

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 

1. pontja szerinti támogatás, 

2. bizonylat: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti dokumentum, 

valamint az összesítő, 

3. csalás: az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek 

pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az 

Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről 

szóló 2009. évi CLIX. törvénnyel kihirdetett, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről 

szóló egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) 1. cikk (1) bekezdése szerinti tevékenység vagy 

mulasztás, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. §-a szerinti költségvetési 

csalás, 

4. felhívás: a támogatást igénylők számára elkészített, a támogatási kérelmek benyújtásához 

szükséges információkat tartalmazó dokumentum, 

5.  horizontális elvek és politikák: az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. 

cikke szerinti elvek és politikák, 

6.  horizontális követelmények: az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke 

szerinti horizontális elvekkel összhangban a támogatási szerződésben a kedvezményezett részére a 

horizontális elvek és politikák teljesülése érdekében meghatározott követelmények, 

7. indikátor: közösségi jogszabályban vagy a programban nevesített, eredményt vagy teljesülést 

mérő mutató, 

8. jogszerű állapot helyreállítása: a kifogásnak helyt adó döntés nyomán a jogsértő eljárási 

cselekmény jogszabálynak, a felhívásnak, a támogatási szerződésnek és a kifogás tárgyában hozott 

döntésnek megfelelő megismétlése, 

9. kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő, pénzügyi eszközök esetén - 

ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - az alapok alapját végrehajtó szervezet, 

10. kifizetési igénylés: a kifizetési kérelem, záró kifizetési igénylés esetén az utolsó mérföldkőhöz 

kapcsolódó szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási 

szerződésben meghatározott dokumentumok összessége, 

11. kitöltőprogram: a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető, a támogatási kérelem kitöltését és 

beadását támogató felület, 

12. műszaki-szakmai tartalom: a projekt keretében megvalósított fejlesztések valamely, a projekt 

eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a 

kedvezményezett az irányító hatóság felé a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyet a 

felhívás, vagy a támogatási szerződés ekként határoz meg, 

13. négy szem elve: valamely személy munkájának egy másik személy általi, ugyanazon 

szempontok szerint történő, teljes körű ellenőrzése, 

14. nyilvánvaló hiba: a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett által a támogatási kérelemben 

vagy a kifizetési kérelemben szolgáltatott adat olyan egyértelmű hiánya vagy hibája, amely a támogatási 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-37-20-22
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100256.kor#lbj0ida543
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100256.kor#lbj1ida543
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kérelem vagy a kifizetési kérelem más adataiból vagy más, közvetlenül elérhető nyilvántartásból 

származó adatok alapján hiánypótlásra való felszólítás nélkül pótolható vagy javítható, 

15. projekt fizikai befejezése: a projekt keretében támogatott tevékenységnek a felhívás és a 

támogatási szerződés szerinti végrehajtása, 

16. projektmegvalósítás befejezése: a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében 

támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló kifizetési kérelem és beszámoló irányító hatóság általi 

jóváhagyása és a támogatás kifizetése, 

17. projekt pénzügyi befejezése: a projekt fizikai befejezését követően a projekt végrehajtása során 

keletkezett bizonylatok kiegyenlítése, 

18. szabálytalanság: az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 31. 

pontjában ekként meghatározottak, továbbá nemzeti jogszabály vagy támogatási szerződés, pénzügyi 

eszköz esetén végső kedvezményezettel vagy a pénzügyi közvetítővel kötött szerződés alapján a 

kedvezményezettet vagy a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amely 

alapján Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek, 

19. szabálytalansági gyanú: szabálytalanság elkövetésére utaló tények, körülmények vagy 

dokumentumok, amelyek alapján megalapozottan lehet következtetni a szabálytalanság tényállási 

elemeinek fennállására, 

20. szállítói finanszírozás: a kedvezményezettet vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a 

projekt végrehajtásában résztvevőt megillető támogatás összegének kifizetése közvetlenül a szállító, 

engedményes vagy zálogjogosult fizetési számlájára történő utalással, 

21. támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő 

dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a 

projektadatlap és a mellékletek, 

22. támogatói okirat: az irányító hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló 

akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat, 

23. utófinanszírozás: a kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben megnevezett, a projekt 

végrehajtásában részt vevő által kifizetett számlák vagy egyéb, az 1. mellékletben meghatározott, az 

elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a 

kedvezményezett, vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára, 

 

II. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNYRENDSZER 

 

3. Az irányító hatóság feladatai 

4. § (1) Az irányító hatóság feladatai keretében 

a) kidolgozza a program szakmai tartalmát, 

b) a tartalomnak megfelelően elkészíti a felhívás tervezetét, továbbá - szükség esetén - a felhívás 

módosítását vagy visszavonását, 

c) gondoskodik a felhívások és azok módosítása monitoring és információs rendszerbe történő 

rögzítéséről, 

d) kidolgozza a forrás hatékony felhasználásához kapcsolódó feladatok megvalósításához 

szükséges eljárást és módszertant, és az ezekhez kapcsolódó sablonokat mind a közreműködő 

szervezet, mind a kedvezményezetti kör részére, 

e) gondoskodik a forrást érintő valamennyi érdemi információ közzétételéről a www.palyazat.gov.hu 

és a https://brexit.kormany.hu/ oldalon, 

f) az irányító hatóságot irányító helyettes államtitkár részére adatot szolgáltat a program szakmai 

előrehaladásáról, a felhívások végrehajtásáról,  

g) kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,  

h) ellátja a programra vonatkozó adatszolgáltatást az Európai Bizottság számára 

i) elkészíti a program végső teljesítményjelentését. 

 

 

http://www.palyazat.gov.hu/
https://brexit.kormany.hu/
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5. § Az irányító hatóság pénzügyi feladatai keretében 

a) forrást biztosít a programok központi kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláin, 

b) a források jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásából eredő összegeket az igazoló hatóság 

kérése esetén visszautalja az igazoló hatóság vonatkozó pénzforgalmi számlájára, 

c) gondoskodik a közreműködő szervezetek által ellátott feladatok finanszírozásáról, 

6. § Az irányító hatóság intézményrendszerrel összefüggő feladatai keretében 

a) az irányító hatóság bevonásával meghatározza a közreműködő szervezettel kötendő 

megállapodás tartalmi elemeit. 

7. § Az irányító hatóság ellenőrzési feladatai keretében 

a) ellenőrzi, hogy a forrás kezelése és felhasználása szabályszerűen, célszerűen és eredményesen 

történik-e, 

b) ellátja a program végrehajtására vonatkozó ellenőrzések ellenőrzötti koordinációs feladatait, részt 

vesz az ellenőrzéseken, koordinálja az adatszolgáltatást és a válaszadást. 

8. § Az irányító hatóság jogorvoslati feladatai keretében elbírálja a kifogásokat és a jogorvoslati 

kérelmeket. 

9. § Az irányító hatóság a csalás elleni feladatai keretében intézkedéseket alkalmaz, amely keretében 
a felmerülő kockázatok alapján 

a) meghatározza a csalás megelőzéséhez, azonosításához, jelentéséhez, valamint a jogosulatlanul 

kifizetett összegek visszafizettetéséhez, szankcionálásához szükséges feladatokat, 

b) együttműködik a csalások hatékony és eredményes megelőzése, felderítése és szankcionálása 

érdekében az érintett intézményekkel. 

10. § (1) Az irányító hatóság kommunikációs feladatai keretében 

a) az irányító hatósággal együttműködve gondoskodik a programok megvalósítására vonatkozó 

egységes kommunikációs stratégia kidolgozásáról, az uniós jogszabályokban meghatározott, 

tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről, 

b) koordinálja a forrás felhasználásához kapcsolódó sajtómegjelenésekkel összefüggő feladatokat, 

c) ellátja a forrás felhasználásához kapcsolódó közérdekű adatok megismerésére irányuló 

kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

11. § Az irányító hatóság a büntetőeljárásokkal összefüggő feladatai keretében 

a) nyilvántartja a forrással kapcsolatos feljelentéseket és folyamatban lévő büntetőügyeket, 

b) gondoskodik a megkeresések megválaszolásáról. 

12. § (1) Az irányító hatóság a közreműködő szervezet tekintetében 

a) közreműködik a közreműködő szervezettel kötendő szerződés egységes tartalmának 

meghatározásában, 

b) biztosítja a megvalósításához szükséges eljárást és módszertant. 

(2) Az irányító hatóság rendszeresen ellenőrzi a közreműködő szervezet által ellátott feladatokat a 

következő szempontok szerint: 

a) a közreműködő szervezet tevékenysége jogszerű-e, ellenőrzési tevékenysége a módszertani 

útmutatóknak megfelel-e, 

b) a közreműködő szervezet az adatokat szabályosan és teljeskörűen rögzítette-e a monitoring és 

információs rendszerben. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést az irányító hatóság folyamatba építetten és 

utólagosan, mintavételezés alapján végezheti el. 

13. § Az irányító hatóság kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen vonhat be 

alvállalkozót feladatai ellátásába. Az alvállalkozó teljesítéséért az irányító hatóság felelős. 

 

4. A közreműködő szervezet feladatai 

14. § (1) A közreműködő szervezet tevékenységét az irányító hatóság felügyelete alatt látja el. 

(2) A közreműködő szervezet az e rendelet által az irányító hatóság feladatkörébe utalt feladatok 

közül az erre vonatkozóan megkötött megállapodásban meghatározott feladatokat látja el. 
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(3) A közreműködő szervezet kizárólag átmeneti jelleggel vagy speciális szakterületen, az irányító 

hatóság által meghatározott értékhatár felett, az irányító hatóság előzetes egyetértésével vonhat be 

alvállalkozót feladatai ellátásába. Az alvállalkozó teljesítéséért a közreműködő szervezet felelős. 

(4) az irányító hatósággal együttműködve ügyfélszolgálatot működtet. 

(5) gondoskodik a forrást érintő valamennyi érdemi információ saját honlapján történő közzétételéről 

- a www.palyazat.gov.hu és a https://brexit.kormany.hu/ oldalakkal párhuzamosan. 

(6) A közreműködő szervezet feladatait a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség látja el. 

 

5. Az audit hatóság feladatai 

15. § (1) Az audit hatóság az irányító hatósággal megkötött megállapodásban meghatározott 

feladatokat látja el.  

(2) Az audit hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el. 

 

 

III. FEJEZET 

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZMÉNYRENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

 

6. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer működésével kapcsolatos általános szabályok 

16. § Az irányító hatóság és a közreműködő szervezet  

a) olyan irányítási és kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a szervezet 

tevékenysége megfelelően szabályozott, szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes legyen, 

az információk, beszámolók, jelentések és nyilatkozatok pontosak, megalapozottak és dokumentáltak 

legyenek, és határidőben rendelkezésre álljanak, 

b) biztosítja a négy szem elvének érvényesülését az egyes eljárási cselekmények, valamint a 

kapcsolódó adatok monitoring és információs rendszerbe történő rögzítése során, 

17. § Ezen utasítás szerinti eljárásokban méltányosságnak helye nincs. 

18. § Az e rendelet hatálya alá tartozó szervek a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett által 

benyújtott bármely dokumentum nyilvánvaló hibáját a dokumentummal kapcsolatos eljárás során 

kijavíthatják, amelyről a támogatást igénylőt vagy a kedvezményezettet értesítik. 

 

7. Az összeférhetetlenség 

19. § (1) A támogatási döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt 

a) a támogatást igénylő, 

b) a támogatást igénylő vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának tagja, 

könyvvizsgálója, 

c) a támogatást igénylő tagja (részvényese) vagy a támogatást igénylőben legalább a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti többségi befolyással 

rendelkező személy, 

d) a támogatást igénylővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, 

e) az a személy, aki a támogatást igénylő tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

egy évben a b), a c) vagy a d) pont szerint minősült, 

f) az a)-e) pont szerinti személy Ptk. szerinti hozzátartozója (ezen alcím alkalmazásában a 

továbbiakban: hozzátartozó), 

g) az a személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 

20. §  (1) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer azon munkatársa, aki valamely projekt 

vonatkozásában érdemi eljárási cselekményt végzett, 

 (2) Közbeszerzési értékelést nem végezhet olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése 

nem várható. 

21. § (1) Folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzést, helyszíni ellenőrzést vagy helyszíni 

szemlét nem végezheti 

a) az ellenőrzés alá vont személy, 

https://hepa.hu/
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b) az ellenőrzés alá vont személy vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának 

tagja, könyvvizsgálója, 

c) az ellenőrzés alá vont személy tagja (részvényese) vagy az ellenőrzés alá vont személyben 

legalább a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező személy, 

d) az ellenőrzés alá vont személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, 

e) az a személy, aki az ellenőrzés alá vont személy tekintetében az ellenőrzés vagy a szemle 

megkezdését megelőző egy évben a b), a c) vagy a d) pont szerint minősült, 

f) az a)-e) pont szerinti személy hozzátartozója, 

g) az a személy, akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 

(2) A kifizetés engedélyezésében nem vehet részt az, aki tekintetében az (1) bekezdésben felsorolt 

valamely ok fennáll, azzal, hogy e bekezdés alkalmazásában az ellenőrzés alá vont személyen a 

kifizetést igénylő személyt kell érteni. 

22. § (1) A szabálytalansági ügy elintézésében nem vehet részt 

a) a kedvezményezett, továbbá az, akinek jogaira vagy kötelezettségeire az eljárás eredménye 

kihatással lehet, 

b) az a) pontban meghatározott személy vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő 

bizottságának tagja, könyvvizsgálója, 

c) az a) pontban meghatározott személy tagja (részvényese) vagy az a) pontban meghatározott 

személyben legalább a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező személy, 

d) az a) pontban meghatározott személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, 

e) az a személy, aki az a) pontban meghatározott személy tekintetében a szabálytalansági eljárás 

megindítását megelőző egy évben a b), a c) vagy a d) pont szerint minősült, 

f) az a)-e) pont szerinti személy hozzátartozója, 

g) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 

23. § (1) A kifogás vagy a jogorvoslati kérelem elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogásolt 

döntés vagy a tárgyi szabálytalansági döntés meghozatalában részt vett. 

(2) Az (1) bekezdés nem zárja ki, hogy a kifogásolt döntés vagy a szabálytalansági döntés saját 

hatáskörben történő felülvizsgálatában az alapügyben eljárt személy részt vegyen. 

(3) Szabálytalansági döntés megsemmisítése és új eljárás elrendelése, valamint jogorvoslati 

eljárásban a jogorvoslati szerv által észlelt új szabálytalansági gyanú miatt elrendelt új eljárás esetén a 

megismételt eljárásban nem vehet részt az, aki az alapeljárásban a döntés előkészítésében részt vett. 

24. § (1) Ha az irányító hatóság hatáskörének egy részét közreműködő szervezet gyakorolja, a 

közreműködő szervezet nem járhat el, ha 

a) a közreműködő szervezet, 

b) a közreműködő szervezet vezető tisztségviselője és más képviselője, felügyelő bizottságának 

tagja, könyvvizsgálója, 

c) a közreműködő szervezet tagja (részvényese) vagy a közreműködő szervezetben legalább a Ptk. 

szerinti többségi befolyással rendelkező személy, 

d) olyan személy, aki a közreműködő szervezet tekintetében az adott eljárás megkezdését megelőző 

egy évben a b) vagy a c) pont szerint minősült, 

e) a b)-d) pont szerinti személy hozzátartozója 

az eljárásban támogatást igénylő, kedvezményezett, ezek képviselője vagy olyan személy, aki ezek 

érdekében az ügyben eljárt. 

(2) Az irányító hatóság hatáskörének egy részét gyakorló közreműködő szervezet nem járhat el, ha 

a) a közreműködő szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, 

b) olyan személy, aki a közreműködő szerv tekintetében az adott eljárás megkezdését megelőző egy 

évben az a) pont szerint minősült, 

c) az a) és a b) pont szerinti személy hozzátartozója az eljárásban támogatást igénylő, 

kedvezményezett, ezek képviselője vagy olyan személy, aki ezek érdekében az ügyben eljárt, és nincs 

más olyan, a közreműködő szervezet által foglalkoztatott személy, aki tekintetében összeférhetetlenség 

ne állna fenn. 
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(3) Ha az irányító hatóság hatáskörének egy részét gyakorló közreműködő szervezetnek van olyan 

munkatársa, aki nem összeférhetetlen, akkor a közreműködő szervezet az 25. § és az 26. § szerint jár 

el, azzal, hogy e rendelkezések alkalmazásában az irányító hatóságon közreműködő szervezetet kell 

érteni. 

(4) A közreműködő szervezet akkor sem járhat el, ha az ügy elfogulatlan megítélése tőle az (1) 

bekezdésben fel nem sorolt okból nem várható. 

(5) Ha a közreműködő szervezet az (1), a (2) vagy a (4) bekezdésben meghatározott okból nem 

járhat el, akkor helyette az irányító hatóság folytatja le az eljárást. 

25. § (1) Az a munkatárs, aki észleli, hogy egy ügyben összeférhetetlen, ezt haladéktalanul írásban 

bejelenti az irányító hatóság részére. A bejelentésben megjelöli az összeférhetetlenség okát, és ha az 

ügy elfogulatlan megítélése tőle egyéb okból nem várható, akkor ezt indokolja. 

(2) Az a személy, aki a lefolytatott eljárásban támogatást igénylő, kedvezményezett vagy jogos 

érdekét egyébként igazolja, jogosult bejelenteni, ha az ügyben összeférhetetlenséget észlel. 

(3) Nem tehet érdemi intézkedést az ügyben az, aki az (1) bekezdés szerint bejelentette 

összeférhetetlenségét, és az, aki a rá vonatkozóan megtett (2) bekezdés szerinti bejelentésben 

foglaltakat elismerte. 

26. § (1) Az irányító hatóság hivatalból ügyel arra, hogy összeférhetetlen személy az ügyben ne járjon 

el. Az irányító hatóság az összeférhetetlenségi ügyeket soron kívül intézi el. 

(2) Az irányító hatóság gondoskodik más személynek az ügyben történő részvételre kijelöléséről 

a) az 25. § (1) bekezdése szerinti esetben és 

b) akkor, ha az 25. § (2) bekezdése szerinti bejelentésben állított tényt az intézményrendszer érintett 

munkatársa elismeri vagy nem ismeri el, de az irányító hatóság az összeférhetetlenség fennállását 

megállapítja. 

(3) Az irányító hatóság elutasítja az 25. § (2) bekezdése szerinti bejelentést akkor, ha 

összeférhetetlenség nem áll fenn. Az irányító hatóság döntését indokolja. 

(4) Az irányító hatóság érdemi indokolás nélkül elutasítja az 25. § (2) bekezdése szerinti bejelentést 

akkor, ha 

a) nem jogosulttól származik, 

b) változatlan tényállás mellett ismételten olyan személyre vonatkozik, aki tekintetében az 

összeférhetetlenség hiányát az irányító hatóság az ügyben megállapította, vagy 

c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan. 

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti döntés ellen önálló kifogásnak vagy önállóan előterjesztett más 

jogorvoslatnak helye nincs. E döntéseket az ügy érdemében hozott döntés ellen benyújtható kifogásban 

vagy szabálytalansági döntés elleni jogorvoslati kérelemben lehet támadni. 

27. § Az irányító hatóság gondoskodik annak az eljárási cselekménynek a felülvizsgálatáról és 

szükség szerint helyesbítéséről vagy megismétléséről, amelyben az összeférhetetlen személy 

közreműködött és amely az ügy érdemére kihathat. 

 

8. Az elektronikus kapcsolattartás 

28. § (1)   A támogatást igénylő, a kedvezményezett és az intézményrendszer elektronikus 

alkalmazást használ az egymással való kapcsolattartásra. 

(2) Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett olyan kapcsolattartási módot használ, amely 

nem alkalmazható, úgy cselekménye érvénytelen. Erről az irányító hatóság a támogatást igénylő, illetve 

a kedvezményezett részére tájékoztatást ad. 

(3) Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történő kapcsolattartás nem lehetséges, postai úton 

történő kézbesítésnek van helye. 

29. § (1) A Pályázati e-ügyintézés felülethez való hozzáférés a www.palyazat.gov.hu oldalon történő 

támogatást igénylő általi regisztráció útján szerezhető. 

(2) Az elektronikus alkalmazás használata egyedi azonosításhoz kötött. Az elektronikus alkalmazás 

titkosított csatornán keresztül, egyedi és titkos jelszóval érhető el. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100256.kor#lbj18ida543
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(3) A támogatást igénylő és a kedvezményezett felelős a kapott vagy a regisztráció során általa 

megadott jelszó biztonságáért és a jelszó használatával az elektronikus alkalmazásban elvégzett 

cselekményekért. 

30. § Az elektronikus alkalmazásban használt elektronikus aláírás a belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 

1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet értelmében hiteles aláírásnak minősül, kiváltja az ahhoz fűződő joghatásokat és 

bírósági eljárásban bizonyítékként elfogadható. 

31. § (1) Az elektronikus alkalmazás visszaigazolja a küldő fél részére, ha a dokumentum feltöltése 

rendben végbement. Az elektronikus alkalmazás a feltöltött dokumentum megérkezéséről a küldeményt 

fogadó felet értesíti. 

(2) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell 

kézbesítettnek tekinteni. 

(3) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a 

küldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot - az ellenkező bizonyításig 

- kézbesítettnek kell tekinteni. 

(4) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött küldeményt nyomtatott formában nem kell tárolni. 

32. § (1) Ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett olyan digitális állományt tölt fel, amely 

nem nyitható meg vagy nem olvasható, akkor az irányító hatóság hiánypótlásra kötelezi. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti megnyithatósági vagy olvashatósági hiba a hiánypótlási felhívás 

kiadását követően jelentkezik, úgy az irányító hatóság hiánypótlási felhívásnak nem minősülő 

korrekcióra kötelezést ad ki és megállapítja annak teljesítési határidejét. 

(3) A támogatást igénylő és a kedvezményezett a korrekcióra kötelezést az abban meghatározott 

határidőn belül teljesíti. 

33. § (1) Nem kérhető sem a támogatást igénylőtől, sem a kedvezményezettől az azonosításához 

szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amely jogszabállyal rendszeresített 

közhiteles nyilvántartásból vagy más adatbázisból az elektronikus alkalmazással létesített 

adatkapcsolat útján lekérdezhető. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok lekérdezéséről a támogatást igénylőt és a kedvezményezettet 

tájékoztatni kell. 

34. § (1) Ha olyan alátámasztó dokumentum benyújtása szükséges, amely az elektronikus 

alkalmazásba jogi vagy infrastrukturális okból nem tölthető fel, akkor a dokumentum benyújtásáért 

felelős személy ezt jelzi az irányító hatóság részére, és a dokumentumot postai úton nyújtja be. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi ok az, ha 

a) egy dokumentumnak csak a papíralapú változatához kötődik bizonyító erő, vagy 

b) a papíralapú dokumentum digitalizált változatához - a polgári perrendtartásról szóló törvény 

okiratokra vonatkozó szabályai szerint - az eredetinél alacsonyabb szintű bizonyító erő kötődik. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti infrastrukturális ok az, ha az elektronikus alkalmazás műszaki 

jellemzőiből fakadóan nem képes fogadni a kérdéses dokumentumot. 

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a postai küldemény nem érkezik be az irányító hatósághoz 

a jelzéstől számított tizenöt napon belül, akkor az irányító hatóság a rendelkezésére álló információk 

alapján jár el. 

35. § (1) Ha a küldeményt postai úton kell megküldeni, akkor a küldeményt tértivevénnyel - ha ennek 

a postai szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott feltételei teljesülnek, akkor hivatalos iratként 

- kell feladni és átvételének napján kell kézbesítettnek tekinteni. 

(2) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja a 

küldeményt nem veszi át, a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 

tekinteni. 

(3) Ha a postai úton kézbesített küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a küldeményt - az 

ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 

munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
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36. § Az irányító hatóság a részére postai úton szabályosan benyújtott dokumentum megőrzéséről 

és nyilvántartásáról gondoskodik, valamint e dokumentumról digitális másolatot készít, és azt rögzíti az 

elektronikus alkalmazás adatbázisában. 

 

9. A határidő 

37. § (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja. 

(2) *  A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely 

elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában 

hiányzik, akkor a megállapított határidő a hónap utolsó napján jár le. 

(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. 

38. § (1) A támogatást igénylő és a kedvezményezett rendelkezésére álló határidőbe nem számít 

bele az az időtartam, amikor az elektronikus alkalmazás nem érhető el. 

(2) Az irányító hatóság az elektronikus alkalmazás rendelkezésre nem állásáról és annak oka 

elhárításáról az érintetteket a www.palyazat.gov.hu oldalon közzétett közlemény útján tájékoztatja. 

39. § (1) Az elektronikus úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a dokumentum 

elküldésének napja. 

(2) A postai úton küldött dokumentum előterjesztésének időpontja a postára adás napja. 

40. § (1) A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának 

elteltével állnak be. 

(2) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 

 

IV. FEJEZET 

A FELHÍVÁS 

 

10. A felhívás elkészítése 

41. § Az irányító hatóság elkészíti a felhívás, a támogatói okirat sablonját, valamint az általános 

szerződési feltételeket.  

42. § (1) Az irányító hatóság a felhívástervezetet a közreműködő szervezet bevonásával készíti el és 

(2) együttműködik az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által irányított 

szervekkel, azok észrevételeit beépíti a felhívás tervezésébe. 

43. § (1) Az irányító hatóság biztosítja a felhívásnak a programhoz való illeszkedését, továbbá az 

elszámolhatósági, a költséghatékonysági, az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló szempontok 

érvényesítését. 

(2) A felhívástervezet elkészítésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy 

a) összhangban legyen a hazai és uniós jogszabályokkal, 

b) összhangban legyen az állami támogatási szabályokkal, 

c) összhangban legyen az adott program, illetve más program kapcsolódó felhívásával, 

d) a támogatási kérelemben - a támogatást igénylő azonosításához szükséges adatokon túl - csak 

olyan információ kérhető, amely alapján a projekt értékelésre kerül, 

e) a támogatási kérelemhez a támogatást igénylő megfelelősége, alkalmassága és a projekt 

megfelelősége alátámasztásához szükséges, legfeljebb tíz melléklet benyújtása írható elő, 

f) a támogatási kérelem benyújtása során a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy - a felhívásban meghatározott - azonosításra 

visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással kell hitelesíteni. 

44. § (1) Az irányító hatóság a felhívásban értékelési szakaszokat, az értékelési szakaszok között 

szünetet határozhat meg. 

(2) a támogatási kérelem benyújtására legalább tíz nap álljon rendelkezésre, 

(3) a támogatási kérelem legkorábban a felhívás közzétételét követő ötödik napon nyújtható be, 

 

11. A felhívás meghirdetése 

45. § (1) Az irányító hatóság a felhívástervezetet legalább öt napos határidő biztosításával társadalmi 

egyeztetésre bocsátja a http://www.palyazat.gov.hu oldalon. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100256.kor#lbj19ida543
http://www.palyazat.gov.hu/
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(2) Az irányító hatóság a társadalmi egyeztetés során beérkezett véleményeket a 

https://www.palyazat.gov.hu oldalon tekintheti meg. 

(3) Az irányító hatóság a felhívástervezetet a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti, 

vagy - szükség esetén - a felhívástervezetet átdolgozza. 

46. § (1) Az irányító hatóság a felhívástervezetet minőségbiztosítás céljából megküldheti az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter által irányított szervek, valamint az Európai Bizottság 

részére. 

(2) Az irányító hatóság a minőségbiztosítás lezárását követően a felhívást közzéteszi a 

www.palyazat.gov.hu oldalon. 

(3) A felhívás nem minősül az Ávr32. 45. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak. 

 

12. A felhívás módosítása 

47. § (1) Az irányító hatóság szükség esetén módosítja a felhívást és elkészíti az erről szóló 

közleményt. 

(2) Ha a módosított felhívás közzététele 

a) a támogatási kérelem benyújtásának első lehetséges napját megelőző 5 napon belül történik, 

akkor a támogatási kérelem benyújtása legkorábban a módosított felhívás közzétételét követő ötödik 

napon lehetséges, 

b) a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban történik, akkor a módosított felhívás 

közzétételét követő legalább öt napig biztosítani kell a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét. 

(3) A (2) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha az irányító hatóság a felhívás módosítása során 

a támogatási kérelem benyújtását felfüggesztette vagy a felhívást lezárta. 

(4) Az irányító hatóság a 90. § (1) bekezdésben foglalt szerek részére a dokumentumokat 

megküldheti minőségbiztosítás céljából. 

48. § (1) Az irányító hatóság a minőségbiztosítás lezárását követően a felhívást közzéteszi a 

www.palyazat.gov.hu oldalon.  

(2) A módosított felhívás közzététele során biztosítani kell, hogy a felhívás korábban közzétett 

dokumentumai - közzétételük időpontjával együtt - elérhetőek legyenek a www.palyazat.gov.hu oldalon. 

(3) Ha a felhívás módosítása esetén a kitöltőprogram módosítása is szükséges, a módosított felhívás 

csak a módosított kitöltőprogrammal együtt tehető közzé. 

 

13. A felhívás felfüggesztése vagy lezárása 

49. § (1) Az irányító hatóság a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő vége előtt a 

felhívást felfüggesztheti vagy lezárhatja, ha 

a) a felhívás keretösszege kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető vagy 

b) szakmailag indokolt. 

(2) Szakaszos elbírálás esetén az irányító hatóság a szakaszok közötti szünetben a felhívást 

felfüggesztheti vagy lezárhatja. 

(3)  a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri a felhívásban rögzített 

szakasz keretösszegének 130%-át, az irányító hatóság a benyújtás lehetőségét azonnal felfüggeszti 

vagy a felhívást azonnal lezárja, azzal, hogy az addig beérkezett támogatási kérelmek értékelését el 

kell végezni. 

(4) Az irányító hatóság a felhívás felfüggesztésére vagy lezárására irányuló döntéséről közleményt 

készít és a www.palyazat.gov.hu oldalon közzéteszi. 

(5) A keret felhasználásáról és a felfüggesztés/lezárás lehetőségéről a keretösszeg elérését 

megelőzően két alkalommal, annak 80%-ának és 100%-ának elérésekor, az Irányító Hatóság 

tájékoztatást nyújt a https://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül. 

50. § (1) Az irányító hatóság indokolt esetben a felhívás felfüggesztését vagy lezárását 

megszüntetheti. 

(2) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben új benyújtási határidőt határozhat meg. 

                                                      
32 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

https://www.palyazat.gov.hu/
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(3) Az irányító hatóság indokolt esetben a lejárt benyújtási határidejű, de le nem zárt felhívásokat új 

benyújtási határidő meghatározásával újranyithatja. 

 

V. FEJEZET 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 

 

14. A támogatási kérelem benyújtása 

51. § (1) A támogatást igénylő az irányító hatósághoz benyújtott támogatási kérelemmel igényli a 

támogatást. 

(2) Az irányító hatóság a támogatást igénylőt a támogatási kérelem beérkezéséről értesíti. 

52. § (1) Ha a felhívás nem zárja ki, támogatási kérelmet konzorcium is benyújthat. 

(2) A konzorcium tagja csak az lehet, aki a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel. 

(3) A konzorciumot az irányító hatósággal szemben a konzorciumi tagok által a konzorciumi 

szerződésben kijelölt tag képviseli. 

53. § (1) A támogatást igénylő a támogatási kérelmét a támogatási döntés meghozataláig 

visszavonhatja. 

(2) Az irányító hatóság a támogatási kérelem visszavonását tudomásul veszi és erről értesíti a 

támogatást igénylőt. 

 

15. A helyszíni szemle 

54. § (1) Az irányító hatóság a támogatási szerződés hatálybalépését megelőzően helyszíni szemlét 

rendelhet el a támogatási kérelemben rögzített adatok ellenőrzése érdekében. 

(2) A helyszíni szemlét az irányító hatóság által megbízólevéllel megbízott legalább két fő végzi. 

(3) Ha a támogatást igénylő a helyszíni szemle lebonyolítását akadályozza, az irányító hatóság a 

támogatási kérelmet elutasíthatja. 

(4) A helyszíni szemlét végző a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít. 

 

16. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése 

55. § (1) Az irányító hatóság szakaszos elbírálás esetén az egy szakaszra beérkezett támogatási 

kérelmek vonatkozásában folyamatosan elvégzi a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontok 

szerint a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését. 

56. § (1) Ha a támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a jogosultsági 

szempontoknak, de a Felhívás alapján hiánypótolható hiba vagy hiányosság hiánypótlás keretében 

pótolható, az irányító hatóság egy alkalommal, legalább három, legfeljebb nyolc napos határidő 

kitűzésével, az összes hiány vagy hiba megjelölésével hiánypótlásra hívja fel támogatást igénylőt. 

(2) Ha a támogatást igénylő nem nyújt be hiánypótlást, a hiánypótlást követően sem felel meg a 

jogosultsági szempontoknak az irányító hatóság a támogatási kérelmet indokolt döntéssel elutasítja. 

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti döntést megküldi a támogatást igénylő részére. 

57. § Ha a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági szempontoknak, az irányító hatóság erről 

tájékoztatja a támogatást igénylőt és a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdi. 

 

17. A támogatási kérelem tartalmi értékelése 

58. § (1) A tartalmi értékelése során azt kell vizsgálni, hogy a határidőben benyújtott támogatási 

kérelem megfelel-e a felhívás céljainak és az abban előírt értékelési szempontoknak. 

(2) A támogatási kérelmet pontozással kell értékelni. 

(3) Az irányító hatóság a Felhívásban foglaltak szerint legalább egy mérlegelést igénylő, valamint 

mérlegelést nem igénylő értékelési szempontokat is alkalmaz. 

59. § (1) Az irányító hatóság szakaszos elbírálást alkalmaz. 

(2) Az irányító hatóság a felhívásban rögzített szakasz zárását - de legkésőbb az adott szakaszban 

beérkezett támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését - követően bocsátja tartalmi értékelésre a 

támogatási kérelmeket és az egy szakaszban beérkezett támogatási kérelmekről az értékelés során 

elért pontszám sorrendjében hoz támogatási döntést. 
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60. § Az irányító hatóság olyan értékelési szempontokat alkalmaz, amelyek 

a) biztosítják a támogatásra legalkalmasabb projektek kiválasztását, 

b) biztosítják a költséghatékonysági, fenntarthatósági és eredményességi szempontból magas 

minőségű projektek kiválasztását, 

c) olyan projektek kiválasztását teszik lehetővé, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az érintett egyedi 

célkitűzés specifikus céljaihoz, 

d) biztosítják az állami támogatási szabályoknak való megfelelést, 

e) kiterjednek a támogatást igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban a monitoring és információs 

rendszerben rendelkezésre álló információk - így különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett 

szabálytalanságok - vizsgálatára, és 

61. § (1) A tartalmi értékelést az irányító hatóság és a közreműködő szervezet munkatársai végzik.  

(2) Az értékelőt az adott szerv kijelölt vezetője rendeli hozzá a támogatási kérelemhez. 

62. § (1) A támogatási kérelem tartalmi értékelését végző értékelők számát az irányító hatóság 

meghatározhatja. 

(2) A háromszáz millió forintot meghaladó támogatási igényű projektek esetében a tartalmi 

értékelését kizárólag két értékelő végezheti.  

63. § (1) Az irányító hatóság az értékelés elvégzéséhez szükséges dokumentumok és információk 

rendelkezésre bocsátásával, képzések szervezésével felkészíti az értékelőt az értékelés elvégzésére. 

(2) Az értékelő az értékelésre vonatkozóan nem utasítható. 

(3) Az értékelő az általa megismert, jogszabály által védett titkot megőrzi. A titoktartási kötelezettség 

nem terjed ki a támogatási kérelem projektkiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról történő 

tájékoztatásra. 

64. § (1) Ha a támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást 

tartalmaz az értékelő legalább három, legfeljebb nyolc napos határidő kitűzésével, az összes hiány vagy 

hiba megjelölésével tisztázó kérdést tehet fel a támogatást igénylőnek. 

(2) Az irányító hatóság a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 5 nappal meghosszabbíthatja. 

(3) Az értékelő a támogatási kérelmet a benyújtott tartalom alapján értékeli, ha a tisztázó kérdésre 

határidőben nem érkezik válasz. 

65. § (1) Ha a támogatási kérelemben szereplő projekt összetett jellege indokolja és erre a felhívás 

lehetőséget ad, az irányító hatóság szóbeli egyeztetési lehetőséget biztosíthat a támogatást igénylő 

részére. 

(2) Az irányító hatóság a szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt készít. 

66. § (1) Ha a támogatást igénylő a támogatási kérelmet a felhívás módosítása előtti feltételekkel 

nyújtotta be, a felhívás módosítása miatt nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a 

támogatási kérelmet a módosított feltételeknek megfelelően nyújtotta be. 

(2) Ha a felhívás módosítása miatt a módosítás előtti feltételekkel benyújtott támogatási kérelem nem 

értékelhető, az irányító hatóság hiánypótlást küld a támogatást igénylő részére. 

67. § Az értékelő a támogatási kérelem tartalmi értékelése során értékelőlapot tölt ki. 

68. § (1) Az irányító hatóság az értékelt támogatási kérelmeket az értékelőlapon meghatározott 

összpontszám - több értékelő esetén az értékelőlapokon meghatározott összpontszám átlaga - alapján, 

összesített értékelő táblázatban sorba rendezi. 

(2) Ha a támogatást igénylő a támogatási kérelemben valótlan adatot közölt vagy valótlan tartalmú 

nyilatkozatot tett - a nyilvánvaló hiba kivételével -, a támogatási kérelem nem támogatható. 

69. § (1) Az irányító hatóság a támogatási kérelem újraértékelését rendeli el, ha  

a) a két értékelő által elkészített értékelések eredménye vagy a javasolt pontszám közötti különbség 

meghaladja a magasabb pontszám 30%-át. 

b) olyan körülmények fennállása esetén, ami érdemben befolyásolhatta a kérelem objektív 

elbírálását. 

(2) Az irányító hatóság nem rendeli el az újraértékelést, ha az értékelők által adott pontszámok nem 

érik el a támogathatósághoz a felhívásban meghatározott minimális pontszámot. 
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18. A döntés-előkészítő bizottság 

70. § (1) Az irányító hatóság döntés-előkészítő bizottságot hív össze a támogatási döntés 

megalapozása érdekében. 

(2) A döntés-előkészítő bizottság az irányító hatóság és a közreműködő szervezet által delegált 

tagokból áll. 

(3) A döntés-előkészítő bizottság tagjainak száma legalább három főnek kell lennie. 

71. § (1) A döntés-előkészítő bizottság összehívását, működését, tagjait az irányító hatóság által 

kiadott ügyrendben kell meghatározni. 

(2) A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatot készít. 

 

19. A támogatási döntés 

72. § (1) A támogatási kérelemről az irányító hatóság a döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata 

alapján dönt. 

(2) A támogatási döntés kötelezettségvállalásnak minősül. 

(3) A kötelezettségvállalás az irányító hatóság fizetési kötelezettség vállalására irányuló írásbeli 

intézkedése. A kötelezettségvállalás feltétele, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg és annak 

felhasználási ütemezése a monitoring és információs rendszerben rögzített legyen. 

(4) Az irányító hatóság módosítja a kötelezettségvállalást a monitoring és információs rendszerben, 

ha valamely 

a) támogatásban részesített támogatást igénylővel nem jön létre támogatási jogviszony, vagy 

b) kedvezményezett részére megítélt támogatási összeg változik. 

73. § (1) A támogatási kérelem adatait a támogatáshalmozódás vizsgálata céljából meg kell küldeni 

a kincstár által működtetett monitoring rendszer részére. 

(2) Az irányító hatóság a támogatáshalmozódás vizsgálatát 

a) a kincstár által nyilvántartott adatok, 

b) a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megítélt, valamint az 

igényelt csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozata, valamint 

c) a monitoring és információs rendszerben rögzített adatok 

alapján végzi el. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti adatok között eltérés van, a támogatást igénylővel hiánypótlás, illetve 

tisztázó kérdés keretében tisztázni kell az eltérés okát. 

(4) A támogatást igénylő részére megítélhető támogatás összege a csekély összegű (de minimis) 

támogatásra, valamint a monitoring és információs rendszerben rögzített támogatási kategóriákra 

vonatkozó támogatáshalmozódási határértékeket nem lépheti túl. 

74. § (1) Az irányító hatóság a támogatási kérelemről a felhívásban rögzített szakasz zárásától 

számított harminc napon belül dönt. 

(2) Döntés-előkészítő bizottság esetén az (1) bekezdés szerinti határidő tíz nappal 

meghosszabbodhat. 

(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti határidőt egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

meghosszabbíthatja, ha a támogatási kérelmek száma meghaladja a tervezettet. 

(4) A döntési határidőbe nem számít bele 

a) a hiánypótlás időtartama, 

b) a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama, 

75. § (1) Az irányító hatóság a támogatási döntést részletesen indokolja, ha a projektet 

a) csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási intenzitással 

támogatja, 

b) feltétellel támogatja, 

c) újraértékelésre javasolja, 

d) elutasítja, vagy 

e) az összesített értékelő táblázatban vagy döntés-előkészítő bizottság esetén a döntési javaslatban 

szereplő javaslat ellenére támogatja. 
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a támogatási döntésben meg kell határozni a 

teljesítendő feltételeket és az azok teljesítésére nyitva álló határidőt. 

76. § (1) Az újraértékelést egy értékelő végzi. 

(2) A támogatási kérelem újraértékelése nem késleltetheti az összesített értékelő táblázatban vagy - 

döntés-előkészítő bizottság összehívása esetén - a döntési javaslatban szereplő támogatási 

kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalt. 

(3) Az irányító hatóság a kifogásnak helyt adó döntés alapján lefolytatott újraértékelés során a 

támogatási kérelemről a kifogásnak helyt adó döntéstől számított harminc napon belül dönt. 

77. § (1) Az irányító hatóság a forráshiány miatt elutasított támogatási kérelmekből tartaléklistát nem 

képez. 

(2) Ha a felhívás keretében további támogatás megítélésére nyílik lehetőség az irányító hatóság új 

felhívást tesz közzé. 

78. § (1) Az irányító hatóság a kedvezményezettel polgári jogi támogatási szerződést köt. A 

támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni akkor, ha a támogatási 

jogviszony az irányító hatóság által kibocsátott támogatói okirattal jön létre. 

(2) Támogatói okirat alkalmazásáról az irányító hatóság a felhívásban dönt. 

(3) Támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatási döntés és a támogatói okirat hatálybalépése 

között a projekttartalom változása nem kezdeményezhető. 

79. § (1) Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki 

a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

b) jogerős végzéssel elrendelt kényszertörlési, felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 

jogutód nélküli megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

c) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, 

dokumentumot nem nyújtja be vagy ezek valamelyikét visszavonja, 

d) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy 

e) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges 

körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétesen előnyhöz jusson. 

(2) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti esetben a támogatási döntést visszavonja. 

80. § (1) Az irányító hatóság az aláírt támogatói okirat megküldésével tájékoztatja a támogatást 

igénylőt a támogatási döntésről. 

 (2) A támogatást igénylő a támogatási kérelme értékelését a támogatási döntésről szóló tájékoztatás 

kézhezvételét követően megtekintheti. 

 

VI. FEJEZET 

A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY 

 

20. A biztosíték 

81. § (1) A támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. 

(2) A biztosítékról szóló dokumentumnak tartalmaznia kell a projekt azonosító számát, címét, 

valamint a biztosíték értékét. 

(3) Ha a biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való bejegyzéssel jön 

létre, a bejegyzés a támogatás folyósításának feltétele. 

82. § A biztosíték a felhívás szerint lehet 

a) hitelintézet által kibocsátott garanciavállaló nyilatkozat, 

b) ingatlan jelzálogjog, 

c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselőjének, legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy 

együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy 

tulajdonosainak kezességvállalása, 

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

e) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, 
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f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség, 

g) hitelintézet által kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. 

83. § (1) A biztosítéknak rendelkezésre kell állnia a fenntartási kötelezettség megszűnéséig. 

(2) A biztosíték a biztosítéknyújtási kötelezettséggel érintett időszaknál rövidebb lejárattal is 

rendelkezésre bocsátható, azzal, hogy a kedvezményezettnek legalább negyvenöt nappal a biztosíték 

érvényességének lejárata előtt igazolnia kell a biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét. 

84. § A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új biztosíték értéke 

és végrehajthatósága megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek. 

85. § (1) A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési kérelemben igényelt és a már 

kifizetett támogatás együttes összegét. 

(2) A kedvezményezett a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összegnek megfelelően 

megemelt biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg 

köteles igazolni. 

(3) Ha a kedvezményezett a megemelt biztosíték rendelkezésre állását nem igazolja, a kifizetési 

kérelmet el kell utasítani. Ha a kedvezményezett a megemelt biztosíték rendelkezésre állását később 

igazolja, akkor az elutasított kifizetési kérelem ismételten benyújtható. 

(4) A záró kifizetési kérelemhez a biztosítéki értéket csak akkor kell kiegészíteni, ha az addig nyújtott 

biztosítéki érték nem éri el a kedvezményezett által a fenntartási időszakban nyújtandó biztosítéki 

értéket. Biztosíték legfeljebb a támogatás összegét elérő biztosítéki értékig kérhető. 

86. § (1) Nem kell biztosítékot nyújtani a húszmillió forintot meghaladó, de az ötvenmillió forintot meg 

nem haladó támogatással megvalósuló projekt esetén a fenntartási időszakra. 

(2) Az ötvenmillió forintot meghaladó támogatással megvalósuló projekt esetén a fenntartási 

időszakra a kifizetett támogatás 50%-ának megfelelő értékű biztosítékot kell nyújtani. 

(3) Közszolgáltatási tevékenységre irányuló támogatási szerződéssel, valamint közszolgáltatás 

nyújtásáról szóló, legalább a fenntartási időszak végéig hatályos szerződéssel rendelkező, többségi 

állami, helyi önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságnak 

nem kell biztosítékot nyújtania a fenntartási időszakra. 

(4) A kifizetett támogatás 10%-ának megfelelő mértékű biztosítékot kell nyújtania a fenntartási 

időszakban annak a fenntartási időszakban egyébként biztosíték nyújtására köteles 

kedvezményezettnek, aki a megvalósítási időszakra vállalt indikátorokat határidőben teljesítette, és a 

projekt megvalósítása során az irányító hatóság nem állapított meg szabálytalanságot. 

87. § (1) Az ingatlan jelzálogszerződés az irányító hatóság és a kedvezményezett között jön létre. 

(2) Az ingatlan jelzálogszerződést közjegyző által készített közokiratba kell foglalni. 

(3) Zálogjog alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell előírni. Második vagy további 

ranghelyre - akár ranghelycsere útján történő - bejegyzés akkor alkalmas elfogadásra, ha a korábbi 

ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a támogatási 

összegre. 

(4) A kedvezményezett köteles az ingatlan jelzálogszerződés megkötéséhez hatvan napnál nem 

régebbi értékbecslést benyújtani az irányító hatóság részére. 

(5) Ha a kedvezményezett a fejlesztés tárgyát képező ingatlant ajánlja fel biztosítékként, az 

ingatlannak az ingatlan jelzálogszerződés aláírásakor fennálló értékét kell figyelembe venni annak 

megállapítása során, hogy a felajánlott biztosíték eléri legalább a már folyósított és az igényelt 

támogatási összeg összértékét. 

(6) A biztosítékként felajánlott ingatlant a kedvezményezett csak az irányító hatóság engedélyével 

idegenítheti el vagy terhelheti meg. 

88. § (1) A kezes kizárólag közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességet vállalhat. 

(2) Természetes személy legfeljebb százötvenmillió forint megítélt támogatási összegig vállalhat 

kezességet. 

89. § (1) Mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól 

a) a kedvezményezett, ha a támogatás nem haladja meg a húszmillió forintot, 
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b) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább öt lezárt, teljes üzleti évvel és 

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy a köztartozás-mentességét harminc napnál 

nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja, 

90. § (1) Ha a biztosíték mérsékelhető vagy megszüntethető, az irányító hatóság haladéktalanul 

kiadja az erre vonatkozó nyilatkozatot. 

(2) A biztosítéknyújtási kötelezettség megszűnése esetén a biztosíték megszüntetésének költsége a 

kedvezményezettet terheli. 

 

 

21. A támogatási szerződés módosítása 

91. § (1) A kedvezményezett a támogatási kérelemben megadott BREXIT-ből eredő kár összegét 

nem módosíthatja a projekt megvalósítása folyamán. 

92. § (1) A kedvezményezett köteles bejelenteni az irányító hatóság részére 

a) a projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, jogosultsági szempontot vagy 

támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól számított nyolc napon belül, 

b) az a) pontba nem tartozó adat változását legkésőbb a következő beszámolóval vagy fenntartási 

jelentéssel egyidejűleg. 

(2) A változás kezelését szolgáló intézkedést indokolt esetben az irányító hatóság bejelentés nélkül 

is megkezdheti. 

93. § (1) Ha a bejelentés hiányos vagy hibás, vagy az észlelés tisztázásához szükséges, az irányító 

hatóság egy alkalommal, legalább három, legfeljebb tizenöt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a 

kedvezményezettet. 

94. § (1) Az irányító hatóság a változás bejelentését vagy észlelését követő harminc napon belül 

megteszi a szükséges intézkedést. Az irányító hatóság az intézkedést a bejelentés tartalmára és a 

projekt eredményes végrehajtására figyelemmel választja meg. 

(2) Ha a támogatási szerződés módosítása szükséges, az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti 

határidőt harminc nappal meghosszabbíthatja. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határidőbe a hiánypótlásra és tisztázó kérdés megválaszolására 

rendelkezésre álló, valamint a 151. § (1) bekezdése szerinti időtartam nem számít bele. 

(4) Az irányító hatóság az intézkedésről haladéktalanul tájékoztatja a kedvezményezettet. 

95. § A bejelentési kötelezettség fennállása mellett nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha 

a) a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest 

legfeljebb kilencven napot késik, 

b) a projektszintű mérföldkövek elérése késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített 

időponthoz képest, de a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott 

időponthoz képest legfeljebb kilencven napot késik, 

c) a változás következtében a támogatási szerződésben rögzítetthez képest azonos vagy jobb 

műszaki, szakmai megoldás fog megvalósulni, 

d) a kedvezményezett egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra tér át, 

e) a változás a projekt műszaki, szakmai tartalmát, a támogathatóság feltételeit nem érinti, és nem 

jelent kockázatot a projekt eredményességére. 

96. § (1) A támogatási szerződés módosítása 

a) akkor fogadható el, ha megfelel a felhívás céljának, 

b) akkor fogadható el, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett 

volna, 

c) nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági feltétel volt a támogatási kérelem elbírálása 

során és a módosítást követően már nem teljesülne, 

d) nem változtathatja meg kedvezőtlen módon a támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelentő 

feltételeket, ha ennek következtében a projekt nem érte volna el a támogatásban részesüléshez 

szükséges legalacsonyabb pontszámot vagy az adott szempont vonatkozásában meghatározott belső 

korlátot, 
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e) - a projekt célját elősegítő módosítás kivételével - nem fogadható el, ha az a projekt 

előkészítésekor előre látható, tervezhető körülmény miatt merült fel, 

f) a támogatás arányos csökkentésével hagyható jóvá, ha a támogatási szerződés tartalmát 

kedvezőtlenül érintő módosítási igény a kedvezményezettnek felróható okból merült fel, 

g) eredményeként a projekt fizikai befejezésének határideje csak indokolt esetben haladhatja meg a 

felhívásban rögzített végső határidőt, azzal, hogy a módosított határidő meghatározása során 

figyelemmel kell lenni a program zárásának időpontjára, valamint az elszámolhatósági szabályokra. 

(2) Vis maior esetén az irányító hatóság egyedileg dönt a módosítási igény jóváhagyásáról. 

97. § (1) A projekt műszaki, szakmai tartalma akkor csökkenthető, ha 

a) a módosítás oka jogszabályváltozás, hatósági előírás, előre nem látható, a kedvezményezettnek 

fel nem róható esemény, vagy a projekt módosított műszaki, szakmai tartalma jogszabálynak, 

szerződésnek, szabványnak és rendeltetésszerű használatnak való megfelelőségét az igénybe vett, a 

jogszabály-, illetve szerződésszerű teljesítésért felelős személy vagy szervezet igazolja, és 

b) az elszámolható összköltség és a támogatás összege is arányosan csökkentésre kerül. 

(2) Ha a projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása jogerős hatósági engedély miatt válik 

szükségessé, annak megfelelőségét az irányító hatóság nem vizsgálja.  

(3) Ha a projekt elszámolható összköltsége változatlan műszaki, szakmai tartalom mellett csökken a 

tervezetthez képest, a támogatás összegét az elszámolható összköltség csökkenésének arányában 

csökkenteni kell. Az így keletkezett maradvány a projekten belüli költségátcsoportosításra 

felhasználható. 

98. § (1) Nem minősül a projekt műszaki, szakmai tartalma csökkentésének, ha a projekt 

eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonságának elérését szolgáló tevékenység 

megvalósítása során bekövetkezett költségnövekedés támogatása céljából valamely, nem a projekt 

alapvető célját jelentő tevékenység műszaki, szakmai tartalmának módosítására kerül sor. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításra akkor kerülhet sor, ha az irányító hatóság megítélése szerint 

a) a projekt céljai teljesülnek, 

b) a projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása nem érint értékelési szempontot. 

99. § (1) A projekten belüli költségátcsoportosítás akkor lehetséges, ha a költségátcsoportosítás 

forrásául szolgáló költségtípuson megtakarítás keletkezett vagy projektszintű tartalék áll rendelkezésre. 

(2) A költségátcsoportosítás szükségességét igazolni kell. 

(3) A költségátcsoportosítás eredményeként a tevékenységenként meghatározott támogatási 

intenzitás nem változhat, az elszámolható költség és a támogatás összege - a 168. § (1) bekezdése 

szerinti eset kivételével - nem nőhet. 

(4) Ha szabálytalanság miatt korrekció érvényesítésére kerül sor, a korrekció végrehajtását követően 

lehet a korrekcióval érintett költségtípusra átcsoportosítani, kivéve, ha a korrekció kifejezetten az adott 

költségtípusra irányult. Ha a korrekció a költségtípusra nem átalány jelleggel, hanem meghatározott 

költségtétel vonatkozásában került megállapításra, a korrekcióval érintett tétel csak a korrekció mértékét 

figyelembe véve elszámolható. 

100. § (1) Átalakulás, egyesülés vagy szétválás esetén az új kedvezményezett akkor léphet be a 

támogatási jogviszonyba, ha megfelel a felhívásban foglalt feltételeknek, és ahhoz az irányító hatóság 

hozzájárul. 

(2) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra nem ruházhatja át. 

(3) Az irányító hatóság az új kedvezményezett támogatási jogviszonyba való belépésével egyidejűleg 

elvégzi az érintett projekt támogatási szerződésének pénzügyi rendezését. 

 

22. A támogatási jogviszony megszűnése, megszüntetése 

101. § (1) A támogatási szerződés a teljesítést megelőzően - ideértve az ellenőrzéstűrési és a 

dokumentummegőrzési kötelezettséget is - csak elállás, felbontás, vis maior, lehetetlenülés, bírósági 

határozat esetében szűnik meg. 

(2) Az irányító hatóság a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott esetben jogosult a 

támogatási szerződéstől elállni. 
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(3) Ha a projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható eleme már 

megvalósult, az irányító hatóság a támogatási szerződés módosításával kezdeményezheti a projekt 

műszaki, szakmai tartalmának módosítását, a meg nem valósult projektelem vonatkozásában a 

támogatási jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

(4) Ha a támogatási szerződéstől a kedvezményezett áll el, az irányító hatóság az elállás 

kézhezvételét követő tizenöt napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet az elállás 

tudomásulvételéről és annak következményeiről. 

(5) Az elállás időpontja az elállásról szóló értesítés kézhezvételének napja. 

 

 

 

 

 

VII. FEJEZET 

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS 

 

23. Alapelvek 

102. §  A projekt megvalósítása során azon költségek számolhatóak el, amelyek a 

kedvezményezettnél ténylegesen felmerültek, teljesítettek, és jogalapjuk, teljesítésük igazolható (a 

továbbiakban: valósköltség-alapú elszámolás). 

103. § A költségtétel egységára nem haladhatja meg a szokásos piaci árat.  

104. § A projekt támogatásban részesülhet más uniós vagy hazai forrásból, ha a támogatás nem 

ugyanazokat a költségeket fedezi és a felhívás ezt lehetővé teszi. 

 

24. Hiánypótlás, tisztázó kérdés a pénzügyi lebonyolítás során 

105. § (1) Ha a kedvezményezett által benyújtott előleg igénylésére irányuló kérelem, időközi 

kifizetési kérelem, záró kifizetési kérelem vagy beszámoló (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban 

együtt: dokumentum) hiányos vagy hibás, az irányító hatóság határidő kitűzésével, valamennyi hiány, 

illetve hiba megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. 

(2) Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. 

106. § (1) Ha a kedvezményezett által benyújtott dokumentum a hiánypótlást követően ellentmondást 

tartalmaz, az irányító hatóság legfeljebb háromnapos határidő kitűzésével az ellentmondás feloldását 

kéri a kedvezményezettől tisztázó kérdés keretében. 

(2) Tisztázó kérdésre egy alkalommal kerülhet sor. 

107. § (1) Ha a kedvezményezett a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, az ellentmondást 

tisztázó kérdés keretében nem oldja fel vagy a határidőt elmulasztja, az irányító hatóság a 

rendelkezésére álló információk alapján dönt. 

(2) Ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott dokumentumot az (1) bekezdés alapján 

elutasítja, a kedvezményezett új dokumentumot nyújthat be. 

 

25. Az elszámolható költségek 

108. § (1) Az irányító hatóság a támogatás kifizetését - az előleg kivételével - a kedvezményezettnél 

a valósköltség-alapú elszámolás elve alapján, a felhívásban meghatározott elszámolható költségek 

vonatkozásában teljesíti. 

(2) Az elszámolható költségekről szóló, az irányító hatóság által készített útmutató a felhívás 

mellékletét képezi. A felhívásban az elszámolható költségek köre szűkíthető az útmutatóban 

foglaltakhoz képest. Az irányító hatóság a felhívásban az elszámolható költségekre korlátokat 

határozhat meg. 

(3) Ha a felhívás vagy a támogatási szerződés nem zárja ki, szóbeli megállapodás alapján bruttó 

kétszázezer forintot meg nem haladó összegű megrendelés esetén kerülhet sor a költség 

elszámolására. 
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(4) A kedvezményezett nem számolhat el olyan, készpénzben kiegyenlített bizonylatot, amelynek az 

ellenértéke meghaladja az irányító hatóság által a felhívásban meghatározott összeget, de legfeljebb a 

másfél millió forintot. 

109. § (1) A projekt keretében valós költség alapon 

c) ingatlanvásárlásra az összes elszámolható költség legfeljebb 3%-a,  

d) terület-előkészítésre az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a, 

e) műszaki ellenőri szolgáltatásra az összes elszámolható költség legfeljebb 1%-a, 

számolható el. 

(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti százalékos mértékeket szűkítheti a felhívás céljának 

figyelembevételével. 

 

26. Az egyszerűsített elszámolás 

110. § (1) Közvetett költségek – ideértve különösen a kötelezően előírt nyilvánosság, 

projektmenedzsment, könyvvizsgálat, általános (rezsi) költségek – a projektek költségvetésében nem 

tervezhetőek.  

(2) Nevezett költségekre a felhívásban rögzített százalékos átalány alapján történő elszámolást kell 

alkalmazni. 

111. § (1) A kedvezményezettnek az átalány alapján elszámolt költséget alátámasztó 

dokumentumokat nem kell benyújtania, az irányító hatóság azokat helyszíni ellenőrzés keretében nem 

ellenőrzi. 

(2) A kedvezményezett köteles benyújtani az átalány alapján elszámolt költségtétel eredményét 

alátámasztó, a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat. 

 

27. Tartalék 

112. § (1) A tartalék az elvárható gondos tervezés alapján előre nem látható, de elszámolható költség 

fedezetére szolgál. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a tartalék felhasználható akkor is, ha a projekt alapvető céljainak 

teljesülését elősegítő, észszerűsítést célzó módosítások miatt pótlólagos műszaki, szakmai tartalom 

megvalósítása válik szükségessé. 

113. § Az irányító hatóság a tartalék lehetséges legmagasabb arányát a felhívásban határozza meg, 

azzal, hogy az nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5 %-át. 

114. § A tartalék csak az irányító hatóság előzetes engedélyével, a projekt költségvetésén belüli 

átcsoportosítással használható fel. Az átcsoportosítást követően igényelhető a tartalékra eső előleg, 

számolható el a tartalékra költség. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás előtt a tartalék összege nem számít vetítési alapnak a 

felhívásban, támogatási szerződésben meghatározott költségkorlátok esetén. 

 

28. Az előlegre vonatkozó általános szabályok 

115. § (1) A kedvezményezett az előleg kifizetését előleg igénylésére irányuló kérelemmel 

igényelheti. 

(2) Az előleg igénylésére irányuló kérelem vonatkozásában  

a) a hiánypótlási felhívást az előleg igénylésére irányuló kérelem beérkezésétől számított három 

napon belül, legfeljebb ötnapos határidő kitűzésével kell megküldeni a kedvezményezett részére, 

b) tisztázó kérdés nem tehető fel. 

116. § Az irányító hatóság akkor fizethet előleget, ha 

a) a felhívás és a támogatási szerződés lehetőséget biztosít a kedvezményezett részére az előleg 

igénylésére, 

b) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, 

c) a biztosítéknyújtásra kötelezett kedvezményezett legkésőbb az előleg igénylésére irányuló 

kérelem benyújtásáig igazolja a szükséges mértékű biztosíték rendelkezésre állását, 

d) az előleg igénylésére irányuló kérelem és az azzal összefüggő dokumentáció tartalmi szempontból 

megfelelő, és 
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e) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési kérelmet. 

117. § Az irányító hatóság az előleget az előleg igénylésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 

tizenöt napon belül kifizeti, ha a kérelem ellenőrzése során nem merült fel olyan ok, amely miatt a 

kifizetést fel kellene függeszteni. 

118. § Az előleg felhasználására és az előleggel való elszámolásra vonatkozó szabályokat a 

felhívásban, illetve a támogatási szerződésben rögzíteni kell. 

 

29. A támogatási előleg 

119. § (1) Támogatási előleg indokolt esetben, a támogatott tevékenység elindításához és 

likviditásának biztosításához szükséges összegben nyújtható a kedvezményezett részére. 

(2) A támogatási előleg mértékét, összegét a támogatási szerződésben rögzíteni kell, amelyet a 

kifizetett támogatási előleg nem haladhat meg. 

(3) Támogatási előleg csak a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható 

költség vonatkozásában igényelhető. 

(4) Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg kizárólag akkor igényelhető, ha projekt fizikai 

befejezése nem haladja meg a 12 hónapot. 

120. § Ha a kedvezményezett a támogatási előleg igénylésére irányuló kérelmét a támogatási 

szerződés hatálybalépése előtt benyújtja, a kérelem beérkezési dátumának a támogatási szerződés 

hatálybalépése minősül. 

121. § A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, azzal, hogy 

mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat esetén legfeljebb ötszázmillió forint. 

122. § (1) A támogatási előleg igénylésére és kifizetésére több részletben is sor kerülhet.  

(2) A támogatási előleg részletekben történő kifizetésére akkor kerülhet sor, ha 

a) a kedvezményezett több részletben igényli a támogatási előleget, vagy 

b) a kedvezményezett egy összegben igényli a támogatási előleget, de az irányító hatóság a projekt 

költségei felmerülését mérlegelve a részletekben történő kifizetés mellett dönt. 

123. § (1) A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni oly módon, 

hogy a támogatási előleg teljes összege erejéig rendelkezésre álljon a kedvezményezett által kifizetési 

kérelem keretében benyújtott, alátámasztó dokumentumokkal igazolt és az irányító hatóság által 

elfogadott költség. 

(2) Az el nem számolt támogatási előleget a kedvezményezettől vissza kell követelni. 

124. § A támogatási előlegből származó kamat nem minősül bevételnek, így annak az irányító 

hatóság felé történő elszámolása nem szükséges, annak összegével a támogatást nem kell 

csökkenteni. 

 

30. A szállítói előleg 

125. § (1) Szállítói finanszírozás esetén a kedvezményezett a közte és a szállító közötti szerződés 

alapján a szállítói előleg elszámolható összegére jutó támogatásra nyújthat be előleg igénylésére 

irányuló kérelmet. 

(2) A szállítói előleg a kedvezményezett és a szállító közötti szerződésben foglalt - tartalékkeret 

nélküli - összegre igényelhető. 

(3) A kedvezményezett az előleg igénylésére irányuló kérelem benyújtása során igazolja az önerő 

kifizetését. 

(4) A szállítói előleg több részletben történő igénylése vagy kifizetése a kedvezményezett és a szállító 

közötti szerződéssel összhangban történhet. 

126. § (1) Az irányító hatóság a szállítói előleget közvetlenül a szállító részére folyósítja. 

(2) A szállítói előleg kifizetésének feltétele, hogy a kedvezményezett és a szállító közötti aláírt 

szerződés az irányító hatóság rendelkezésére álljon. 

127. § (1) A szállító - választása szerint - 

a) biztosítékot nyújt a közte és a kedvezményezett közötti szerződés elszámolható összegének 10%-

és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító 

hatóság javára, vagy 
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b) - a 130. § (2) bekezdésére figyelemmel - nem nyújt biztosítékot. 

(2) A szállító az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szállítói előleggel történő elszámolás 

elfogadásáig köteles fenntartani a biztosítékot. Ha a szállító a szállítói előleggel több részletben számol 

el, a biztosíték értéke arányosan csökkenthető a szállítói szerződéssel összhangban. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható a Magyarországon adószámmal nem rendelkező 

szállító esetén. 

128. § (1) A szállító a szállítói előleg kifizetését követő nyolc napon belül megküldi az előlegszámlát 

a kedvezményezett részére. 

(2) A kedvezményezett az előlegszámlát annak beérkezését követő öt napon belül záradékolja és 

megküldi az irányító hatóság részére. 

129. § (1) Jogosulatlan a szállítói előleg igénybevétele különösen, ha 

a) a szállító, illetve a kedvezményezett az előlegszámlát a 128. § szerinti határidőben nem nyújtja 

be, 

b) a szállítói előleggel nem, vagy nem teljes mértékben számolnak el, 

c) a szállítói előleggel való elszámolást legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

elszámolható összege 50%-ának teljesítését követően nem kezdik meg. 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett szállítói előleget vissza kell követelni. 

130. § (1) Szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele esetén a visszafizetési kötelezettséget a 

kedvezményezettel szemben kell előírni. 

(2) Ha a szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele a szállítónak felróható és a szállító nem nyújtott 

biztosítékot, a követelés behajthatatlansága esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami 

adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának 

törlését. 

131. § (1) A szállítói előleggel való elszámolás rész- vagy végszámlával történik. 

(2) A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható 

összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. 

(3) A szállítói előleget vissza kell követelni, ha a kedvezményezett nem nyújt be kifizetési kérelmet a 

szállítói előleg - vagy annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy a kifizetési 

kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

132. § (1) A szállítói előleg elszámolását az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a 

fővállalkozónak járó ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elvégezni. 

(2) A kifizetett szállítói előleg és a bizonylat alapján a szállítónak kifizetett támogatás együttesen nem 

haladhatja meg a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összegének 

támogatástartalmát. 

 

31. Az időközi kifizetési kérelem 

133. § (1) A kedvezményezett a támogatás igénybevételét kifizetési kérelem benyújtásával 

kezdeményezheti. 

(2) A projekt megvalósítása során legalább egy kifizetési kérelmet be kell nyújtani, amelyben el kell 

számolni a projekt keretében felmerült költségekkel. 

(3) Ha a kedvezményezett a projekt megvalósítása során csak egy kifizetési kérelmet nyújt be, arra 

a záró kifizetési kérelem szabályait kell alkalmazni. 

134. § (1) Utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt 

támogatás meghaladja a megítélt támogatás 10%-át. 

(2) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti mértéktől, összegtől a felhívásban eltérhet. 

(3) Ha a projekt támogatása meghaladja az egymilliárd forintot, utófinanszírozás esetén kifizetési 

kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben 

meghatározott legkisebb kifizethető összeget. 

135. § (1) Az irányító hatóság a felhívásban vagy a támogatási szerződésben előírhatja, hogy 

valamely utófinanszírozással érintett költségtípust összesítőn kell elszámolni. 

(2) Az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait nem kell benyújtani. 
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(3) Az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait helyszíni ellenőrzés keretében 

kell ellenőrizni. 

136. § Az irányító hatóság elvégzi a kifizetési kérelem és az alátámasztó dokumentumok teljes körű 

ellenőrzését. 

137. § Az irányító hatóság a kifizetési kérelmet és az alátámasztó dokumentumokat a vonatkozó 

jogszabályok, a felhívás és a támogatási szerződésben foglalt elszámolhatósági szabályok szerint, 

ellenőrzőlista alapján ellenőrzi. 

138. § Ha a támogatási kérelem benyújtása óta a kedvezményezett átláthatósági feltételeit képező 

adataiban változás állt be, az irányító hatóság a kifizetési kérelem ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi, 

hogy a kedvezményezett átlátható szervezetnek minősül-e. 

139. § Az időközi kifizetési kérelem vonatkozásában a hiánypótlási felhívást az időközi kifizetési 

kérelem beérkezésétől számított harminc - szállítói finanszírozás esetén tizenöt - napon belül, legfeljebb 

tizenöt napos határidő kitűzésével kell megküldeni a kedvezményezett részére. 

140. § (1) Az irányító hatóság utófinanszírozás esetén az időközi kifizetési kérelem beérkezésétől 

számított negyvenöt napon, szállítói finanszírozás esetén harminc napon belül dönt az időközi kifizetési 

kérelemről. 

(2) Az időközi kifizetési kérelmet vagy annak egy részét el kell utasítani, ha az nem felel meg valamely 

ellenőrzési szempontnak. 

(3) Ha az időközi kifizetési kérelem részben megfelelő, az irányító hatóság a jó tételezés szabályai 

szerint az elfogadott támogatási összeget kifizeti. 

(4) Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezettet az (1) bekezdés szerinti döntéséről, 

valamint - az időközi kifizetési kérelem vagy annak egy része elutasítása esetén - annak indokáról. 

(5) A kedvezményezett az elutasított bizonylatra jutó támogatást új időközi kifizetési kérelem 

benyújtásával igényelheti, ha a korábbi elutasítási indok ezt lehetővé teszi. 

 

32. A záró kifizetési kérelem 

141. § (1) A kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőben záró kifizetési 

kérelmet nyújt be. A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezését követően a záró kifizetési 

kérelemben elszámol a projekttel összefüggésben felmerült, korábban el nem számolt költségekkel. 

(2) A záró kifizetési kérelmet akkor is be kell nyújtani, ha a kedvezményezett a korábbi kifizetési 

kérelmek keretében már elszámolt a teljes támogatással. 

(3) A záró kifizetési kérelemben - ha korábban nem történt meg - az előleggel el kell számolni. 

142. § (1) A kedvezményezett a záró kifizetési kérelemhez mellékeli a támogatási szerződésben 

előírt alátámasztó dokumentumokat, ha azokat korábban nem nyújtotta be az irányító hatóság részére 

vagy azokat az irányító hatóság nem fogadta el. 

(2) Ha a kedvezményezett egyszeri elszámoló, az önerő rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumokat nem kell mellékelni a záró kifizetési kérelemhez. 

(3) A záró kifizetési kérelemben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a záró kifizetési kérelem 

benyújtását követően a fel nem használt támogatásról lemond. 

143. § (1) Az irányító hatóság a záró kifizetési kérelmet és az alátámasztó dokumentumokat az 

időközi kifizetési kérelem ellenőrzésére vonatkozó szabályok szerint ellenőrzi, azzal, hogy az 

ellenőrzésnek ki kell terjednie a támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás 

ellenőrzésére is. 

(2) Ha a projekt a támogatási szerződésben foglaltakhoz képest csökkentett műszaki, szakmai 

tartalommal valósul meg, a záró kifizetési kérelem ellenőrzése során vizsgálni kell az elszámolható 

költségek vonatkozásában meghatározott korlátok érvényesülését is. 

144. § (1) A záró kifizetési kérelem vonatkozásában az irányító hatóság a záró kifizetési kérelemről 

annak beérkezésétől számított hatvan napon belül dönt, azzal, hogy hiánypótlásra, tisztázó kérdésre 

több alkalommal is sor kerülhet. A hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó határidőket az irányító 

hatóság a körülmények mérlegelése alapján állapítja meg. 

(2) A záró kifizetési kérelem elfogadásának feltétele a kedvezményezett utolsó beszámolójának 

elfogadása. 
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145. § A záró kifizetési kérelem vagy annak egy része elfogadását követően az irányító hatóság 

tájékoztatja a kedvezményezettet és kifizeti a jóváhagyott költségtételeket. 

146. § Az irányító hatóság szükség esetén javítja a jóváhagyott záró kifizetési kérelmet a monitoring 

és információs rendszerben. 

147. § Ha a kifizetési kérelemmel összefüggésben benyújtott kifogás tárgyában a záró kifizetési 

kérelemben jóváhagyott támogatás kifizetését követően helyt adó döntést hoznak, az irányító hatóság 

tájékoztatja a kedvezményezettet a kifogás jóváhagyását követő öt napon belül a pótlólagos kifizetés 

összegéről. 

 

33. A beszámoló 

148. § (1) A kedvezményezett a támogatási szerződés szerinti mérföldkő elérését követő tizenöt 

napon belül a projekt műszaki-szakmai előrehaladását bemutató beszámolót nyújt be az irányító 

hatóság részére, amelyhez mellékeli az azt alátámasztó dokumentumokat. 

(2) Az irányító hatóság a támogatási szerződés szerinti mérföldkövek között is kérhet beszámolót a 

kedvezményezettől. 

149. § Az irányító hatóság a beszámolót és az alátámasztó dokumentumokat a vonatkozó 

jogszabályok, a felhívás és a támogatási szerződés szerint ellenőrzi. 

150. § *  (1) A beszámoló vonatkozásában a hiánypótlási felhívást a beszámoló beérkezésétől 

számított tizenöt napon belül, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével kell megküldeni a 

kedvezményezett részére. 

(2) Az utolsó beszámoló esetén hiánypótlásra, tisztázó kérdésre több alkalommal is sor kerülhet, 

azzal, hogy a hiánypótlásra és a tisztázó kérdésre vonatkozó határidőket az irányító hatóság a 

körülmények mérlegelése alapján - de legalább három napban - állapítja meg. 

151. § (1) Az irányító hatóság a beszámolóról annak beérkezését követő harminc napon belül dönt. 

(2) Az irányító hatóság elutasítja a beszámolót, ha az nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, 

a felhívásnak, illetve a támogatási szerződésnek. 

(3) Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezettet az (1) bekezdés szerinti döntéséről, 

valamint - a beszámoló vagy annak egy része elutasítása esetén - annak indokáról. 

(4) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti esetben tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja a 

kedvezményezettet a beszámoló ismételt benyújtására. 

152. § Az irányító hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása vagy elutasítása esetén 

felfüggesztheti a támogatás kifizetését a beszámoló jóváhagyásáig. 

 

34. A hitelesítés 

153. § (1) Az irányító hatóság a folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzés és a helyszíni 

ellenőrzés keretében tartalmi és formai szempontból ellenőrzi a kedvezményezett által benyújtott 

kifizetési kérelmet, beszámolót és az azokat alátámasztó dokumentumokat annak megállapítása 

céljából, hogy a kedvezményezett a támogatási kérelem alapján vállalt vagy a támogatási szerződésben 

rögzített kötelezettségeit teljesítette. 

(2) Az irányító hatóság a dokumentumalapú ellenőrzés során ellenőrzi 

a) a projekt támogatási szerződésnek megfelelő fizikai, illetve pénzügyi előrehaladását és azok 

összhangját, 

b) azt, hogy a benyújtott bizonylat valós költségen alapul-e, a program keretében jóváhagyott projekt 

kapcsán merült-e fel, és megfelel-e a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai 

célkitűzéseknek, 

c) a kedvezményezett kifizette-e szállítói finanszírozás esetén a számla teljes összegének a 

támogatáson felüli részét, utófinanszírozás esetén a számla összegét, 

d) a teljesítés igazolását és megalapozottságát, 

e) a kedvezményezett köztartozás-mentességét, 

f) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését, 

g) azt, hogy a benyújtott bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van-e a versenyeztetésre 

vonatkozó előírásokkal, 
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h) azt, hogy mely költségvetési fejezet biztosította a kifizetett költségek forrását, ha a projekt fedezete 

kizárólag központi költségvetési forrásból került megelőlegezésre, valamint 

i) az elszámolásra benyújtott költségek szokásos piaci árnak való megfelelését, azzal, hogy az 

irányító hatóság köteles az ellenőrzést alátámasztó dokumentumot a monitoring és információs 

rendszerben rögzíteni. 

(3) Az irányító hatóság a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, 

valamint a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítését folyamatosan, de 

legkésőbb a záró kifizetési kérelem jóváhagyásáig ellenőrzi. 

(4) A folyamatba épített ellenőrzést dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenőrzés 

eredményét, valamint szabálytalansági gyanú és hiányosság feltárása esetén a megtett intézkedéseket. 

 

35. A támogatás kifizetése 

154. § Az irányító hatóság a kifizetési kérelem jóváhagyását követően 

a) a kedvezményezett, 

b) a szállító, 

fizetési számlájára történő utalással fizeti ki a támogatást. 

155. § (1) A támogatás kifizetésének feltétele - az átalányalapú elszámolás kivételével -, hogy a 

kedvezményezett a fizikai és pénzügyi teljesítést igazolja, és azt az irányító hatóság elfogadja. 

156. § (1) A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatást forintban kell megállapítani. 

(2) A forinttól eltérő pénznemben kiállított bizonylat esetén az arra jutó támogatást a bizonylaton 

megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által 

közzétett hivatalos árfolyamon kell forintra átszámítani. 

(3) Az MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított bizonylat esetén az arra jutó támogatást a 

bizonylaton megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett 

középárfolyamon kell euróra átszámítani. 

(4) Ha a bizonylat nem tartalmazza a fizikai teljesítés időpontját vagy az folyamatos teljesítésű, úgy 

a bizonylaton megjelölt összeget - a (2) és (3) bekezdéstől eltérően - a bizonylat keltezése napján 

érvényes árfolyamon kell átszámítani. 

(5) A devizában kiállított bizonylatot összesítőn nem lehet elszámolni. 

157. § Ha utófinanszírozás esetén a kedvezményezett devizában előleget fizetett, akkor az erre jutó 

támogatást a 156. § (2)-(4) bekezdése szerint kell átszámítani. 

158. § Szállítói finanszírozás esetén a szállító és a kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött 

szerződésére jutó támogatást a szerződésben megjelölt devizában fizeti ki az irányító hatóság. 

159. § (1) Ha a bizonylat ellenőrzése során kiderül, hogy árfolyamváltozás miatt a bizonylattal érintett 

költségvetési sor a kifizetéssel túllépésre kerülne, a projekt keretében történt megtakarítás vagy a 

projektszintű tartalék átcsoportosításával a költségvetési sor keretösszege a kedvezményezett általi 

változásbejelentéssel megemelhető. 

(2) Ha a költségvetési sor keretösszege az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítással nem rendezhető, 

az irányító hatóság az érintett bizonylatra jutó támogatást kifizeti, a fennmaradó összeg pedig a 

kedvezményezettet terheli. 

160. § (1) Az irányító hatóság 

a) utófinanszírozás esetén a kifizetési kérelem beérkezésétől számított negyvenöt napon belül, 

b) szállítói finanszírozás, valamint szállítói finanszírozást és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó 

kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül 

fizeti ki a támogatást. 

161. § (1) A kifizetési határidőt felfüggeszti 

a) a hiánypótlási felhívás, tisztázó kérdés kedvezményezett részére történő megküldése, 

b) a rendkívüli helyszíni ellenőrzés elrendelése, 

c) a támogatási szerződés módosítása, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra 

vonatkozik, vagy azt egyszeri elszámoló kezdeményezi. 

(2) A kifizetési határidőbe nem számít bele az év végi számlazárási és év eleji számlanyitási 

folyamatok - www.palyazat.gov.hu oldalon közlemény formájában közzétett - időtartama. 
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(3) Az irányító hatóság felfüggeszti a támogatás kifizetését, ha ezt ezen utasítás vagy más jogszabály 

előírja, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz 

vagy az irányító hatóság olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását vagy 

a támogatási szerződéstől történő elállást teheti szükségessé. 

(4) Az irányító hatóság a támogatás kifizetése felfüggesztésről és annak okáról haladéktalanul 

tájékoztatja a kedvezményezettet. 

162. § (1) Az irányító hatóság a támogatás kifizetése felfüggesztését feloldja, ha az arra okot adó 

körülmény megszűnik vagy a kivizsgálást követően a támogatás visszavonása vagy az elállás nem 

indokolt. 

(2) Az irányító hatóság a támogatás kifizetése felfüggesztésének feloldásáról haladéktalanul 

tájékoztatja a kedvezményezettet. 

163. § (1) Az előirányzat-felhasználási keretszámláról akkor lehet kifizetést kezdeményezni, ha 

a) a kedvezményezettnek nincs köztartozása, 

b) a kedvezményezett nem áll a 220. § b) pontja szerinti valamely eljárás hatálya alatt. 

(2) Az irányító hatóság a köztartozás-mentességet a pénzügyi lebonyolítás során egyszer, a 

támogatásnak az előirányzat-felhasználási keretszámláról történő kifizetése előtt vizsgálja. 

(3) Ha a kedvezményezettnek köztartozása van, az irányító hatóság legfeljebb kilencvennapos 

határidő kitűzésével felhívja a köztartozás rendezésére. 

(4) Ha a kedvezményezett a (3) bekezdés szerinti határidőben a köztartozását nem szünteti meg, az 

irányító hatóság a kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatást nem fizeti ki. 

(5) Szállítói finanszírozás esetén az irányító hatóság az (1)-(4) bekezdés szerint vizsgálja a szállító 

köztartozás-mentességét. 

164. § (1) Ha az irányító hatóság a kifizetési határidőt neki felróható okból elmulasztja, késedelmének 

időtartamára késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel 

érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege meghaladja a tízezer forintot. 

(2) A késedelmi kamatot a támogatástól pénzügyi és számviteli szempontból elkülönítetten kell 

kezelni. 

(3) Az irányító hatóság tájékoztatja a kedvezményezettet a kifizetési határidő elmulasztásáról és a 

késedelmi kamat fizetéséről. 

165. § Az irányító hatóság nem fizet késedelmi kamatot 

a) azon kedvezményezett részére, akinek a felhívás, illetve a támogatási szerződés nem 

teljesítéséből adódóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett, 

b) központi költségvetési szerv kedvezményezett részére, 

c) a kifizetés felfüggesztésének időtartamára. 

 

36. A támogatás kifizetése alvállalkozó igénybevétele esetén 

167. § *  (1) Szállítói finanszírozás alkalmazásakor a kedvezményezettel szerződött szállító által a 

teljesítésbe bevont alvállalkozó esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy az irányító 

hatóság számára irányadó fizetési határidő a bizonylat beérkezésétől számított harminc nap. 

(2) Utófinanszírozás alkalmazásakor alvállalkozói teljesítést is tartalmazó bizonylat esetén az irányító 

hatóság számára irányadó fizetési határidő a bizonylat beérkezésétől számított negyvenöt nap. 

  

37. A pénzügyi zárás 

168. § (1) A pénzügyi zárás a záró kifizetést követő dokumentumalapú ellenőrzés, amelynek során 

az irányító hatóság ellenőrzi a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre 

állását, valamint e dokumentumok adatainak a monitoring és információs rendszerben való 

rögzítettségét. 

(2) Az irányító hatóság a pénzügyi zárást a monitoring és információs rendszerbe feltöltött ellenőrzési 

lista alapján végzi. 

(3) Az irányító hatóság a projekteket mintavétel alapján teljeskörűen ellenőrzi. 
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(4) Az irányító hatóság csoportos pénzügyi zárást végezhet. 

(5) A mintavétel módszertanát, az értékhatárt és a csoportos zárás feltételeit az irányító hatóságnak 

alá kell támasztania. 

169. § (1) A pénzügyi zárást a záró projektfenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a 

kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő elteltét követő hatvan napon belül kell elvégezni. 

(2) Az irányító hatóság a záró kifizetési kérelem elutasítása esetén a pénzügyi zárást a 

szabálytalansági döntés véglegessé válása után végzi el. 

170. § (1) Pénzügyi zárás akkor végezhető, ha 

a) a projekttel összefüggésben nincs folyamatban 

aa) kifogás elbírálása, 

ab) szabálytalansági eljárás vagy jogorvoslati eljárás, 

ac) szerződésmódosítás, 

ad) a záró kifizetési kérelem javítása, 

b) a projekttel összefüggésben nincs kifizetetlen vagy el nem számolt előleg, vagy 

c) a kedvezményezettet nem terheli visszafizetési kötelezettség. 

(2) A pénzügyi zárást megelőzően a fel nem használt támogatást fel kell szabadítani a 

kötelezettségvállalás alól a kedvezményezett záró kifizetési kérelmében tett nyilatkozata alapján. 

 

 

VIII. FEJEZET 

A FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

38. A fenntartási kötelezettségre vonatkozó általános szabályok 

171. § A kedvezményezettet fenntartási kötelezettség terheli. 

172. § (1) A fenntartási kötelezettség időtartama a projektmegvalósítás befejezésétől számított öt év. 

(2) Ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az irányító hatóság a fenntartási kötelezettség 

időtartamát a projektmegvalósítás befejezésétől számított három évre csökkentheti. 

173. § (1) Ha a vállalkozás kis- és középvállalkozássá válik, vagy e minősítése megszűnik, az irányító 

hatóság a fenntartási időszak időtartamát felülvizsgálhatja. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából a kapcsolódó és partnervállalkozásokat figyelembe 

kell venni. 

174. § Nem minősül a fenntartási kötelezettség megsértésének 

a) a technológiai változás vagy modernizáció miatti csere, fejlesztés, 

b) ha a termelő tevékenység nem a közösségi jogszabályok szerinti csalásból eredő 

fizetésképtelenség miatt szűnik meg, vagy 

c) ha a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás a felhívásban leírtaknak megfelelően, az 

irányító hatóság előzetes hozzájárulásával vagy jogszabály rendelkezése alapján történik. 

175. § (1) A fenntartási kötelezettség megsértése esetén az irányító hatóság megvizsgálja a 

szerződésszerű állapot helyreállításának lehetőségét. 

(2) Ha a szerződésszerű állapot helyreállítható, az irányító hatóság erre kötelezi a 

kedvezményezettet.  

(3) Ha a szerződésszerű állapot 

a) nem, 

b) részben vagy 

c) aránytalan nehézség árán 

állítható helyre, az irányító hatóság ezen utasítás szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. 

176. § A projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) 

elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony 

szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, 

illetve terhelhető meg. 

177. § Ha a kedvezményezett a jelentéstételi kötelezettségét nem teljesíti, az irányító hatóság a ezen 

utasítás szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza. 
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178. § (1) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a projekt helyszínén kell megőrizni. 

(2) Ha a projekt helyszíne nem alkalmas a dokumentumok megőrzésére vagy több megvalósítási 

helyszín van, a dokumentumokat a kedvezményezett telephelyén vagy székhelyén kell megőrizni. 

 

39. A jelentéstételi kötelezettség 

179. § (1) A kedvezményezett a felhívásban vagy a támogatási szerződésben rögzített időponttól 

kezdve évente projektfenntartási jelentést (a továbbiakban: PFJ) nyújt be az irányító hatóságnak. 

(2) Ha az irányító hatóság a fenntartási időszakra nem írta elő indikátor teljesítését, más 

számszerűsíthető eredmény elérést vagy a támogatási szerződés nem tartalmaz évenkénti 

jelentéstételi kötelezettséget, akkor a kedvezményezett az (1) bekezdéstől eltérően egy alkalommal, 

ZPFJ-t nyújt be. 

(3) A kedvezményezett teljesíti a jelentéstételi kötelezettséget a 348. § (3) bekezdése szerinti 

esetben. 

180. § (1) A kedvezményezett a PFJ-ben a tárgyidőszakra vonatkozóan számol be a fenntartási 

kötelezettségek teljesítéséről. 

 

40. A fenntartási jelentés formai és szakmai ellenőrzése 

181. § Az irányító hatóság a fenntartási jelentést formai és szakmai szempontból ellenőrzi. 

182. § Az irányító hatóság a fenntartási jelentés ellenőrzését felfüggeszti, ha a fenntartási jelentés 

ellenőrzését megelőzően vagy annak időtartama alatt 

a) a projektben a fenntartási jelentés ellenőrzése és elbírálása szempontjából jelentős adatra, tényre 

vagy körülményre kiterjedő helyszíni ellenőrzést rendelt el, 

b) a projekt tekintetében szabálytalansági eljárást indít és az eljárás eredménye befolyásolhatja a 

fenntartási jelentés ellenőrzését és elbírálását, 

c) a támogatási szerződés módosítása folyamatban van és a módosítás befolyásolhatja a fenntartási 

jelentés ellenőrzését és elbírálását, vagy 

d) a projekt ellenőrzésére jogosult szervezet a projekttel kapcsolatban vizsgálatot folytat és annak 

eredménye befolyásolhatja a fenntartási jelentés ellenőrzését és elbírálását. 

 

41. Hiánypótlás 

183. § (1) Ha az irányító hatóság a fenntartási jelentéssel összefüggésben hiányosságot vagy hibát 

észlel, a fenntartási jelentés beérkezését vagy a jelentéstételi határidő eredménytelen elteltét követően 

haladéktalanul, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével a hiány pótlására, illetve a hiba javítására 

szólítja fel a kedvezményezettet. 

(2) Az irányító hatóság indokolt esetben az (1) bekezdés szerinti határidőnél hosszabb időtartamot 

is meghatározhat. 

(3) Az irányító hatóság egy fenntartási jelentéssel összefüggésben több alkalommal is hiánypótlásra 

hívhatja fel a kedvezményezettet, azzal, hogy a hiánypótlási folyamatot az első hiánypótlási felhívás 

kedvezményezett általi kézhezvételét követő kilencven napon belül le kell zárni. 

184. § (1) A hiánypótlást a fenntartási jelentéssel megegyező módon kell benyújtani. 

(2) A hiánypótlás során csak a fenntartási jelentés hiányzó, illetve javítandó részeit kell benyújtani. 

185. § Az irányító hatóság indokolt esetben szóbeli egyeztetési lehetőséget biztosíthat a 

kedvezményezett részére. Az irányító hatóság a szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt készít. 

 

42. Döntés a fenntartási jelentésről 

186. § (1) Az irányító hatóság a fenntartási jelentésről az annak beérkezésétől számított harminc 

napon belül dönt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele a fenntartási jelentés ellenőrzése 

felfüggesztésének és a hiánypótlás időtartama. 

187. § Az irányító hatóság a fenntartási jelentést akkor hagyja jóvá, ha az abban foglaltak alapján a 

projekt a támogatási szerződésben leírtaknak teljeskörűen megfelel. 

188. § (1) A fenntartási jelentést el kell utasítani, ha 
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a) a kedvezményezett a fenntartási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette, 

b) a hiánypótlásra határidőben nem kerül sor vagy a hiányok pótlása, hibák javítása nem teljes körű. 

(2) A fenntartási jelentés elutasításáról szóló értesítésben meg kell jelölni az elutasítás indokát. 

199. § Ha az irányító hatóságnak a kedvezményezettel szemben bármely jogcímen követelése áll 

fenn, a követelés teljesítésének napjáig az irányító hatóság a ZPFJ-t nem fogadhatja el.  

200. § Az irányító hatóság a fenntartási jelentésről meghozott döntéséről a kedvezményezettet a 

döntést követő öt napon belül értesíti. 

201. § A ZPFJ elfogadását követően az irányító hatóság írásban nyilatkozik a biztosíték 

visszavonhatóságáról és a projekt lezárásáról, amelyet az irányító hatóság a pénzügyi zárást követő öt 

napon belül küld meg a kedvezményezett részére. 

 

IX. FEJEZET 

KIFOGÁS 

43. A kifogás benyújtása 

203. § (1) A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a valamely folyamatot vagy részfolyamatot lezáró 

döntés ellen kifogást nyújthat be. 

(2) A kifogást az irányító hatósághoz kell benyújtani. 

(3) A kifogást a kifogásolt döntés kézhezvételétől számított tíz napon belül egy alkalommal, az 

indokok megjelölésével lehet benyújtani. 

(4) Nem nyújtható be kifogás 

a) a szabálytalansági eljárás megindításáról szóló döntés, 

b) a szabálytalansági döntés és az ez alapján tett intézkedés, 

c) a jogorvoslati döntés és az ez alapján tett intézkedés, 

d) a közbeszerzési eljárás ellenőrzése során kiállított jelentés, tanúsítvány, 

e) a projektfejlesztés, konzultáció keretében adott észrevétel, javaslat, 

f) az egyenlegközlő, 

g) a projekt tartaléklistára helyezéséről szóló döntés, 

h) a tartaléklista megszüntetéséről hozott döntés, 

i) a hiánypótlási felhívás vagy tisztázó kérdés megküldése, 

j) a támogatási kérelem visszavonásának tudomásulvétele ellen. 

(5) A kifogást annak benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogás elbírálása nem történt meg. 

 

44. A kifogás elbírálására vonatkozó általános szabályok 

204. § A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak. 

205. § Az irányító hatóságot kizárólag a kifogásolt döntést vizsgálhatja, valamint az azt megalapozó 

eljárás azon elemeit, megállapításait, amelyeket a kifogás vitat. 

206. § A kifogást elbíráló döntés kifogást benyújtó részére történő megküldéséig nem adható a 

döntés tartalmára vonatkozó tájékoztatás. 

 

45. A kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 

207. § (1) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha 

a) a kifogást nem határidőben nyújtották be, 

b) a kifogást nem az arra jogosult nyújtotta be, 

c) korábbi kifogással azonos tartalmú kifogást nyújtottak be, 

d) a kifogás nem tartalmazza valamely jogszabály, a felhívás vagy a támogatási szerződés 

megsértett rendelkezésére történő hivatkozást, 

e) azt kifogást elbíráló döntés ellen nyújtották be, 

f) a kifogást a 372. § (4) bekezdése szerint nem lehetne benyújtani, 

g) azt nem az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint nyújtották be, 

h) a kifogás a döntés olyan elemére irányul, amely által előidézett jogsértés a sérelmezett eljárás 

megismétlésével nem orvosolható, vagy 
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i) a kifogást a 381. § (2) bekezdés a) pontja szerinti döntés alapján megismételt folyamatban vagy 

részfolyamatban született döntés ellen nyújtották be, és a kifogásban új, a korábbi eljárás során nem 

vizsgált tényekre, adatokra, körülményekre nem történik hivatkozás. 

(2) A kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról az irányító hatóság dönt. 

 

46. A kifogás elbírálása 

208. § (1) Ha a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának nincs helye, a kifogást a beérkezésétől 

számított harminc napon belül kell elbírálni. 

(2) Az irányító hatóság az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 

meghosszabbíthatja. 

(3) A határidő meghosszabbításáról a határidő lejárta előtt a kifogás benyújtóját értesíteni kell. 

209. § (1) Ha a kifogást elbíráló döntéshez más hatóság előzetes döntése szükséges, vagy a kifogást 

elbíráló döntés különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés eldöntésétől függ, az irányító hatóság 

az eljárását a hatóság döntésig vagy a szakértői állásfoglalás elkészítéséig felfüggesztheti. 

(2) A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít be. 

210. § (1) Az irányító hatóság a kifogás elbírálására irányuló eljárást megszünteti, ha a kifogást 

elbíráló döntés meghozataláig 

a) a kifogást annak benyújtója visszavonta, 

b) a forráshiány miatt elutasított támogatási kérelem alapján a támogatást igénylő támogatásban 

részesült, 

c) a kifogásolt döntést visszavonták, 

d) a támogatási jogviszony nem a kifogásolt döntés miatt szűnt meg, 

e) a támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelmet ismételten benyújtotta, 

f) a támogatást igénylő a kifogással érintett támogatási kérelemre vonatkozó támogatási szerződést 

megkötötte vagy nyilatkozott a támogatói okirat elfogadásáról, 

g) a kedvezményezett a kifogásolt döntés alapjául szolgáló eljárási cselekményt megismételte, 

h) a kedvezményezett a kifogásolt döntésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget 

tett, 

i) a kifogás benyújtója jogutód nélkül megszűnt, vagy 

j) a támogatást igénylő teljesítette a kifogásolt támogatási döntésben feltételként meghatározott 

követelményt. 

(2) Ha a támogatási kérelmet forráshiány miatti elutasító döntésben az szerepel, hogy a támogatási 

kérelem költségcsökkentéssel, illetve feltétellel támogatható, és a kifogás a költségcsökkentés, illetve a 

feltétel ellen is irányul, a kifogás elbírálására irányuló eljárás az (1) bekezdés b) pontjára történő 

hivatkozással nem szüntethető meg. 

211. § (1) Ha az irányító hatóság a kifogás beérkezésétől számított tizenöt napon belül megállapítja, 

hogy a kifogásolt döntés jogszabálysértő, a felhívás vagy a támogatási szerződés rendelkezésébe 

ütközik, a döntést felülvizsgálja. 

(2) Az irányító hatóság a felülvizsgálat során a kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt 

ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról. 

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti döntésről haladéktalanul értesíti a kifogás benyújtóját. 

(4) A felülvizsgált döntés ellen a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be a 

372. § szerint. 

212. § (1) Ha a kifogást elbíráló döntésben elírás, illetve számítási hiba van, az irányító hatóság a 

hibát kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az nem változtatja meg érdemben a kifogást elbíráló 

döntést. 

(2) Az irányító hatóság a döntését a döntés kézhezvételét követő harminc napon belül visszavonja 

és új döntést hoz, ha a kifogás elbírálását követően tudomására jutott tény alapján a döntés jogszabályt 

sért, a támogatási szerződésbe, illetve a felhívásba ütközik. 

 

X. FEJEZET 

A SZABÁLYTALANSÁGKEZELÉS 
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47. A szabálytalanságkezelésre vonatkozó általános szabályok 

213. § (1) Szabálytalansági eljárás megindítására a támogatási szerződés megkötését követően 

kerülhet sor. 

(2) A szabálytalansági eljárást az irányító hatóság folytatja le. 

(3) Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárást az érintett projekt célja megvalósulására 

figyelemmel folytatja le. 

214. § (1) A szabálytalansági eljárás kezdete az a nap, amelyen az irányító hatóság a 

szabálytalansági eljárás megindításáról döntött. 

(2) A szabálytalansági döntést a szabálytalansági eljárás megindításától számított negyvenöt napon 

belül kell meghozni. 

(3) Az irányító hatóság a (2) bekezdés szerinti határidőt indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 

negyvenöt nappal meghosszabbíthatja, amelyről a kedvezményezettet értesíti. 

215. § Az irányító hatóság a szabálytalanságot a kedvezményezettre vonatkozóan állapítja meg 

akkor is, ha annak alapjául más személy vagy szervezet tevékenysége vagy mulasztása szolgált. 

216. § (1) Ha ugyanazon kedvezményezett vonatkozásában több szabálytalansági eljárás indult és 

az irányító hatóság azokban még nem hozott szabálytalansági döntést, az irányító hatóság a 

szabálytalansági eljárásokat egyesítheti. 

(2) Nem lehet a szabálytalansági eljárásokat egyesíteni, ha az a szabálytalansági döntést 

indokolatlanul késleltetné vagy a projekt céljának megvalósulását indokolatlanul veszélyeztetné. 

 

48. A szabálytalansági gyanú 

217. § (1) Szabálytalanság gyanúját bárki bejelentheti az irányító hatóságnál. 

(2) Ezen utasítás hatálya alá tartozó szervezet azon munkatársa, akinek a támogatási szerződés 

megkötését követően szabálytalansági gyanú jut a tudomására, a szabálytalansági gyanút 

haladéktalanul, írásban rögzíti és megküldi az irányító hatóság részére. 

(3) Ha a szabálytalansági gyanú bejelentése hiányos vagy hibás, az irányító hatóság a hibák, hiányok 

megjelölésével haladéktalanul felhívja a szabálytalansági gyanú bejelentőjét a hibák javítására, hiányok 

pótlására. 

(4) A (3) bekezdéstől eltérően az irányító hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a 

szabálytalansági gyanúbejelentést kiegészítheti, kijavíthatja. 

218. § (1) Az irányító hatóság a szabálytalansági gyanú kézhezvételtől számított nyolc napon belül 

dönt a szabálytalansági eljárás megindításáról. 

(2) Ha a szabálytalansági gyanú az irányító hatóság tevékenységével függ össze, az irányító hatóság 

szabálytalansági eljárást indít. 

 

49. A szabálytalansági eljárás mellőzése 

219. § Az irányító hatóság szabálytalansági eljárási jegyzőkönyv alapján, de szabálytalansági eljárás 

mellőzésével állapíthat meg szabálytalanságot és rendelhet el jogkövetkezményt, ha 

a) a szabálytalansággal érintett összeg nem haladja meg a százezer forintot, 

b) a kedvezményezett ellen adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy 

a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás indult, 

c) a kedvezményezett elismeri a szabálytalanságot, 

d) a szabálytalanság még azelőtt derült ki, hogy a kedvezményezett részére kifizetés történt volna, 

e) az audit hatóság vagy más ellenőrző szervezet által tett szabálytalansági gyanúbejelentés 

megállapításait elfogadja,  

f) a kedvezményezett nem teljesíti a biztosíték meghosszabbítására vagy cseréjére vonatkozó 

kötelezettségét, 

g) rendszerszintű szabálytalanság történt, vagy 

h) a jogkövetkezményt uniós jogszabály határozza meg. 

 

50. A szabálytalansági eljárás 
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220. § (1) Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás megindításáról három napon belül 

tájékoztatja a kedvezményezettet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szabálytalansági gyanú ismertetését, 

valamint határidőt arra vonatkozóan, amelyen belül a kedvezményezett észrevételt tehet, és az azokat 

alátámasztó dokumentumokat az irányító hatóság részére megküldheti. 

(3) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségtől eltekinthet, ha a 

tájékoztatás a szabálytalansági eljárás eredményességét veszélyeztetné. 

221. § (1) Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás során 

a) betekinthet minden olyan dokumentumba, amely a szabálytalansági gyanú megítéléséhez 

szükséges, 

b) helyszíni ellenőrzést végezhet, és 

c) a kedvezményezettet meghallgathatja. 

222. § (1) Ha a szabálytalansági döntés különleges szakértelmet igénylő előzetes kérdés 

elbírálásától függ, az irányító hatóság a szabálytalansági eljárást a külön döntésig vagy a szakértői 

állásfoglalás elkészítéséig felfüggesztheti. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti előzetes kérdés elbírálására irányuló eljárás még nincs megindítva, 

de annak megindítására jogszabályban meghatározott határidőn belül még lehetőség van, az irányító 

hatóság kezdeményezi az eljárás megindítását. 

(3) A szabálytalansági eljárás felfüggesztésének időtartama a 384. § (2) bekezdése szerinti 

határidőbe nem számít be. 

(4) Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztéséről és a felfüggesztés 

megszüntetéséről öt napon belül értesíti a kedvezményezettet. 

223. § (1) Az irányító hatóság a szabálytalansági gyanúval érintett projekthez kapcsolódó valamely 

kifizetést felfüggesztheti, ha a kifizetés szabálytalanság megállapítása esetén veszélyeztetné a 

szabálytalansággal érintett összeg behajtását, így különösen, ha 

a) a kedvezményezett nem nyújtott biztosítékot, 

b) a szabálytalansági gyanúhoz vezető cselekmény ismétlődő jellegű, 

c) bűncselekmény gyanúja merül fel, 

d) a kedvezményezett terhére korábban azonos típusú szabálytalanságot állapítottak meg, 

e) ugyanazon kedvezményezettel szemben más szabálytalansági eljárás van folyamatban, vagy 

f) a kifizetést követően az eredeti pénzügyi állapot nem állítható helyre. 

(2) A kifizetés felfüggesztése a szabálytalansági eljárás során bármikor lehetséges. 

(3) A kifizetés felfüggesztését meg kell szüntetni, ha annak indokai már nem állnak fenn. 

(4) Az irányító hatóság a kifizetés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetéséről öt napon 

belül tájékoztatja a kedvezményezettet, kivéve, ha a tájékoztatás a szabálytalansági eljárás 

eredményességét veszélyeztetné. 

224. § (1) Ha az irányító hatóságnak a szabálytalansági eljárás során új szabálytalansági gyanú jut 

tudomására, a szabálytalansági eljárást kiterjeszti az új szabálytalansági gyanú kivizsgálására is és 

erről három napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet. 

(2) Ha felmerül annak gyanúja, hogy a projekt megvalósításával összefüggésben a kedvezményezett 

vagy a kedvezményezett érdekkörébe eső más személy, illetve szervezet bűncselekményt követett el, 

az irányító hatóság a bűncselekmény gyanújának felmerülésétől számított tizenöt napon belül 

feljelentést tesz. 

225. § (1) Ha az audit hatóság ellenőrzési tevékenysége során átutalásigénylési dokumentációban 

el nem számolható tételt talál, felkéri az irányító hatóságot, hogy kezdeményezze az átutalásigénylési 

dokumentáció korrekcióját. 

(2) Az irányító hatóság az audit hatóság megállapítására vonatkozóan lefolytatja a szabálytalansági 

eljárást, vagy a 389. § e) pontja szerint jár el. 

(3) Az igazoló hatóság az érintett tételeket kiveszi az éves elszámolásból és az irányító hatóságtól 

kapott tájékoztatás alapján gondoskodik az átutalásigénylési dokumentáció megfelelő korrekciójáról. 

226. § Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárás során szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyvet 

készít. 
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51. A szabálytalansági döntés 

227. § (1) Az irányító hatóság a szabálytalansági döntést a szabálytalanság-eljárási jegyzőkönyv 

alapján hozza meg. 

(2) Szabálytalanság megállapítása esetén az irányító hatóság 

a) a projekt elszámolható költségeit és a támogatást arányosan csökkentheti, valamint a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezheti a kedvezményezettet, 

b) a támogatási szerződéstől elállhat, 

c) javaslatot tehet a kedvezményezettnek az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások 

igénybevételéből határozott időre, de legfeljebb öt évre történő kizárására, 

d) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazhat. 

(3) Az irányító hatóság a szabálytalansággal arányos jogkövetkezményt állapít meg. 

(4) Ha a pénzügyi korrekció mértékét nem lehet számszerűsíteni, aránytalan lenne a 

szabálytalansággal érintett kiadás egészének visszavonása vagy az félrevezető eredményt adna, 

átalánykorrekciót kell alkalmazni. Az átalánykorrekció mértékét a szabálytalanság súlya és pénzügyi 

következménye alapján kell meghatározni. 

(5) Az irányító hatóság a támogatási jogviszonyt érintő intézkedést rendelhet el, ha szabálytalanság 

nem kerül megállapításra, de jogsértő helyzet megszüntetése szükséges. 

228. § (1) A 228. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kizárásról az irányító hatóság dönt. 

(2) A kizárás akkor alkalmazható, ha a kedvezményezett a szabálytalanságot szándékosan vagy 

ismételten valósítja meg. Ismételten valósítja meg a kizárás alapjául szolgáló cselekményt a 

kedvezményezett, ha ugyanazon tényállással kapcsolatos szabálytalanságot öt éven belül legalább két 

alkalommal követi el. 

(3) Az irányító hatóság a kizárt kedvezményezettek nevét, a kizárás okát és időtartamát a 

www.palyazat.gov.hu oldalon közzéteszi. 

229. § (1) Az irányító hatóság a szabálytalansági döntésről öt napon belül értesíti a 

kedvezményezettet. 

(2) Rendszerszintű szabálytalanság esetén az irányító hatóság haladéktalanul értesíti az az irányító 

hatóságot irányító helyettes államtitkárt és az audit hatóságot. 

(3) Az egyezmény 1. cikk (1) bekezdése szerinti szabálytalanság esetén az irányító hatóság az ügyet 

csalás gyanújaként minősíti, feljelentést tesz, és az OLAF-jelentést megküldi. 

230. § Az irányító hatóságot a www.palyazat.gov.hu oldalon közzéteszi a végleges szabálytalansági 

döntés vonatkozásában a kedvezményezett nevét, a projekt címét, a szabálytalanság elkövetése 

módját, a szabálytalanság következményét és a szabálytalansággal érintett összeget. 

231. § Ha külső ellenőrző szerv jelentése vagy a bíróság döntése alapján a szabálytalansági döntés 

felülvizsgálata szükséges, az irányító hatóság a szabálytalansági döntést visszavonja és a végleges 

ellenőrzési jelentés alapján készült intézkedési terv elkészítésétől vagy a bíróság jogerős döntése 

kézhezvételétől számított negyvenöt napon belül új szabálytalansági döntést hoz. 

233. § (1) Ha a szabálytalansági döntésben elírás, illetve számítási hiba van, az irányító hatóság a 

hiba 2szlelésétől számított öt napon belül a hibát kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az nem hat ki a 

szabálytalansági döntés érdemére. 

 (2) A szabálytalansági döntés kijavítása ellen jogorvoslati kérelem nem nyújtható be. 

 

52. A jogorvoslati kérelem 

234. § (1) Ha a szabálytalansági döntés jogszabálysértő, a támogatási szerződésbe vagy a 

felhívásba ütközik, a kedvezményezett a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal 

élhet. 

(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés kézhezvételétől számított tíz napon belül, az 

indokok megjelölésével kell benyújtani az irányító hatóságnál. 

235. § A kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet a jogorvoslati eljárás lezárásáig visszavonhatja. 

 

53. A jogorvoslati eljárásra vonatkozó általános szabályok 
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236. § (1) A jogorvoslati kérelemről az irányító hatóság a jogorvoslati kérelem kézhezvételétől 

számított negyvenöt napon belül dönt. 

(2) Az irányító hatóság legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével a jogorvoslati kérelem 

kiegészítésére szólítja fel a kedvezményezettet, ha a tényállás tisztázásához, illetve a jogorvoslati 

kérelem elbírálásához szükséges. 

(3) A jogorvoslati kérelem kiegészítésének időtartama a jogorvoslati kérelem elbírálásának 

határidejébe nem számít be. 

237. § A szabálytalansági döntésben meghatározott jogkövetkezmények érvényesítése a 

jogorvoslati eljárás lezárásáig vagy megszüntetéséig nem kezdhető meg. 

238. § Az irányító hatóság nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz. 

239. § (1) Az irányító hatóság a jogorvoslati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 

a) a kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet határidőn túl nyújtotta be, 

b) a jogorvoslati kérelmet nem az arra jogosult nyújtotta be, 

c) a jogorvoslati kérelmet ugyanazon kedvezményezett ugyanazon szabálytalansági döntés ellen 

terjesztette elő, 

d) a kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet jogorvoslati döntés ellen nyújtotta be, 

e) a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a megsértett jogszabályban, felhívásban vagy támogatási 

szerződésben foglalt rendelkezésre vonatkozó pontos hivatkozást vagy a megsértett rendelkezésre 

vonatkozó indok részletes kifejtését, 

f) a kedvezményezett a jogorvoslati kérelmet a 244. § (1) bekezdés c) pontja alapján lefolytatott 

szabálytalansági eljárásban hozott szabálytalansági döntés ellen nyújtja be, kivéve, ha a jogorvoslati 

kérelemben új, a korábbi eljárás során nem vizsgált tényre, adatra, körülményre hivatkozik. 

240. § (1) A jogorvoslati eljárást meg kell szüntetni, ha 

a) a kedvezményezett a jogorvoslati kérelmét visszavonta, 

b) a támogatási jogviszony - nem a jogorvoslati kérelemmel érintett szabálytalansági döntés 

következtében - megszűnt, vagy 

c) a kedvezményezett jogutód nélkül megszűnt. 

(2) A jogorvoslati eljárás megszüntetéséről az irányító hatóság haladéktalanul tájékoztatja a 

kedvezményezettet. 

241. § (1) Az irányító hatóság a jogorvoslati eljárás során saját hatáskörben elrendelheti a kifizetés 

felfüggesztését. 

(2) Ha a kifizetés felfüggesztésének oka már nem áll fenn, az irányító hatóság a kifizetés 

felfüggesztését megszünteti. 

 

54. A jogorvoslati eljárás 

242. § (1) Ha a jogorvoslati kérelem alapján az irányító hatóság megállapítja, hogy a szabálytalansági 

döntés jogszabályt sért, a támogatási szerződésbe vagy a felhívásba ütközik, a szabálytalansági 

döntést visszavonja. 

(2) Az irányító hatóság a szabálytalansági döntés visszavonásáról a döntéstől számított három napon 

belül tájékoztatja kedvezményezettet. 

(3) Ha a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll, az irányító hatóság annak kivizsgálására új 

szabálytalansági eljárást folytat le. 

 

55. A jogorvoslati döntés 

243. § (1) Az irányító hatóság a jogorvoslati eljárást követően 

a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja, 

b) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, vagy 

c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás folytat le.  

(2) Az irányító hatóság a jogorvoslati döntést megindokolja. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti döntésre akkor kerülhet sor, ha 

a) a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, 
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b) a szabálytalansági döntésben megállapított jogkövetkezmény nem igazodik a szabálytalanság 

súlyához, 

c) a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy 

d) a tényállás további tisztázása szükséges, de arra a jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében 

nincs lehetőség. 

244. § Ha a jogorvoslati döntésben elírás, illetve számítási hiba van, az irányító hatóság a hibát 

kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az nem hat ki a jogorvoslati döntés érdemére. 

 

 

XI. FEJEZET 

A KÖVETELÉSKEZELÉS 

 

56. A követeléskezelés általános szabályai 

245. § A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy 

annak felbontása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást köteles 

visszafizetni. 

246. § (1) A kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a Ptk. 6:47. §-a szerinti 

kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 

(2) A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás kifizetésének napja, utolsó napja a visszafizetési 

kötelezettség teljesítésének napja. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha 

a) a kedvezményezett visszafizetési kötelezettsége a támogatási szerződés módosítása miatt 

keletkezett, a kamatszámítás kezdő időpontja a módosítás hatálybalépésének napja, 

b) beszámításra kerül sor, a kamatszámítás utolsó napja a beszámítással érintett bizonylat megfelelő 

benyújtásának napja, 

c) a kedvezményezett ellen felszámolási eljárás indul, a kamatszámítás utolsó napja a felszámolási 

eljárás indulásának napja. 

(4) Ha a kedvezményezett a tőkét kiegyenlítette, a kamat nem nő tovább. 

(5) Ha a kedvezményezett visszafizetési kötelezettséget megállapító döntés ellen benyújtott 

kifogását vagy jogorvoslati kérelmét elutasítják, a kamatot a kifogás vagy a jogorvoslati kérelem 

elbírálásának időtartamára, de legfeljebb a kifogás vagy a jogorvoslati kérelem elbírálására e 

rendeletben biztosított időtartamra is fel kell számítani. 

247. § (1) Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. 

(2) Az irányító hatóság a késedelmi kamatot a tőkére vetítve határozza meg. 

(3) A késedelmi kamatszámítás kezdő időpontja a késedelembe esés napja, utolsó napja a 

visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

248. § Nem kell kamatot fizetni 

a) a feltételesen vissza nem térítendő támogatás támogatási szerződés szerinti visszatérítése során, 

b) a támogatás határidőben történő visszafizetése esetén, ha a visszafizetési kötelezettség az 

irányító hatóság érdekkörében felmerült okból keletkezett, 

c) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetén, 

d) az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy 

kedvezményezett esetén, 

e) az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 

szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti esetben, 

f) *  az 506. § (4) bekezdése szerinti esetben. 

249. § (1) Kis összegű a követelés, ha annak összege a Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvényben meghatározott értékhatárt nem éri el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti összeget projektenként, jogcímenként és számviteli évenként kell 

vizsgálni, valamint a tőkére és a kamatra külön-külön kell meghatározni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100256.kor#lbj53ida543
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(3) Kis összegű követelés esetén az irányító hatóság leírja a követelést. Kis összegű kamatkövetelés 

csak akkor írható le, ha a tőke visszafizetése már teljesült. 

(4) Ha a követelés részleges megtérülése után a fennmaradó követelés a fenti szabályok alapján kis 

összegű, az irányító hatóság leírja a követelést. 

250. § (1) Szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele esetén a visszafizetési kötelezettséget a 

kedvezményezettel szemben kell előírni. 

(2) Ha a szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele a szállítónak felróható és a szállító nem nyújtott 

biztosítékot, a követelés behajthatatlansága esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami 

adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának 

törlését. 

 

57. Az önkéntes visszafizetés 

251. § (1) Ha a kedvezményezett visszafizetési szándékáról tájékoztatja az irányító hatóságot és a 

visszafizetendő összeget teljesen vagy részben visszafizeti, az irányító hatóság a visszafizetést követő 

öt napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet a visszafizetés teljesüléséről és az esetlegesen 

fennálló tartozásról. 

(2) Ha a kedvezményezett vagy a szállító az irányító hatóság tájékoztatása nélkül visszafizetést 

teljesít, az irányító hatóság a visszafizetést követő öt napon belül tájékoztatást kér a kedvezményezettől 

a visszafizetés okáról, majd ezt követően az (1) bekezdés szerint jár el. 

 

58. A beszámítás 

252. § (1) Ha a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az irányító hatóság a 

követelés összegét a kedvezményezett részére a projekt keretében megítélt, de még ki nem fizetett 

támogatásba beszámítja. 

(2) A beszámítás a kedvezményezett jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére történő 

felszólítása vagy a részletfizetési megállapodás megkötése után is lehetséges. 

253. § Az irányító hatóság a beszámításról haladéktalanul tájékoztatja a kedvezményezettet. 

59. A kedvezményezett visszafizetésre történő felszólítása 

254. § (1) Ha a leírás, beszámítás nem vagy csak részben lehetséges, az irányító hatóság felszólítja 

a kedvezményezettet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére. 

(2) A kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a visszafizetési felszólítás 

kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizetni. 

255. § (1) A kedvezményezett visszafizetésre történő felszólítását követően további kifizetés nem 

teljesíthető a kedvezményezett részére a visszafizetéssel érintett támogatási szerződés 

vonatkozásában. 

(2) A kifizetés (1) bekezdés szerinti felfüggesztése a kedvezményezett más projektjét nem érinti. 

(3) Az irányító hatóság a kifizetés felfüggesztését megszünteti, ha a kedvezményezett a 

jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizeti. 

256. § Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét teljesíti, az irányító hatóság a 

visszafizetési kötelezettség megszűnéséről tizenöt napon belül tájékoztatja. 

257. § (1) Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét meghaladó mértékben teljesít 

visszafizetést és 

a) még maradt a részére kifizethető támogatás, az irányító hatóság a túlfizetést a következő 

elszámolással együtt fizeti vissza, 

b) már nincs a részére kifizethető támogatás, az irányító hatóság a túlfizetést haladéktalanul 

visszafizeti. 

(2) Az irányító hatóság nem fizeti vissza a kedvezményezett részére a túlfizetés összegét, ha annak 

összege nem haladja meg a tízezer forintot. 

 

60. A hitelezői igény érvényesítése 
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258. § (1) Az irányító hatóság figyelemmel kíséri a kedvezményezett fizetésképtelensége miatt, 

illetve megszüntetésével összefüggésben indult vagy a kedvezményezett megszüntetésére irányuló 

eljárások megindítását és közzétételét. 

(2) Az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a követelését bejelenti. 

 

61. A részletfizetés 

259. § (1) A kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében egy alkalommal 

részletfizetési kérelmet nyújthat be az irányító hatósághoz. 

(2) Az irányító hatóság a részletfizetési kérelem elbírálása során figyelembe veszi 

a) a visszafizetési kötelezettség összegét, 

b) a még ki nem fizetett támogatást, 

c) a projekt megvalósításának és fenntartásának tervezett időtartamát, 

d) a kedvezményezett korábbi visszafizetési kötelezettsége teljesítését és 

e) a program zárásának várható dátumát. 

(3) A visszafizetési kötelezettség futamideje nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A részletfizetés 

meghatározásánál a részletfizetési kérelem beérkezése napjáig számolt kamatokkal terhelt összeget 

kell figyelembe venni, kamatot a részletfizetés idejére nem kell felszámítani. 

260. § (1) Az irányító hatóság a részletfizetési kérelemről annak beérkezését követő tizenöt napon 

belül dönt. 

(2) Ha az irányító hatóság a részletfizetési kérelmet elfogadja, erről a kedvezményezettet a döntéstől 

számított öt napon belül a részletfizetési megállapodás tervezete megküldésével tájékoztatja. 

(3) Ha a kedvezményezett az általa aláírt megállapodást annak kézhezvételétől számított tizenöt 

napon belül nem küldi meg az irányító hatóság részére, az irányító hatóság a részletfizetést 

engedélyező döntését visszavonja. 

(4) Ha az irányító hatóság a részletfizetési kérelmet elutasítja, erről a kedvezményezettet az 

elutasítástól számított öt napon belül az indokok megjelölésével tájékoztatja. 

261. § (1) Ha a kedvezményezett előtörlesztést vagy a visszafizetési kötelezettség átütemezését kéri, 

az irányító hatóság a kérelemről a részletfizetési kérelem elbírálására irányadó szabályok szerint dönt. 

(2) A kedvezményezett három alkalommal kérheti a visszafizetési kötelezettség átütemezését. 

(3) Ha az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelmet elfogadja, a részletfizetési megállapodást 

módosítani kell. 

262. § (1) Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a részletfizetési megállapodás 

szerint teljesíti, az irányító hatóság csak a futamidő végén, a visszafizetési kötelezettség megszűnéséről 

tájékoztatja a kedvezményezettet. 

(2) Ha a kedvezményezett bármely részlet megfizetését annak esedékességekor elmulasztja vagy 

részben teljesíti, az irányító hatóság a késedelembe eséstől számított tizenöt napon belül tájékoztatja a 

kedvezményezettet a részletfizetési megállapodás megszűnéséről és az újraszámolt visszafizetési 

kötelezettség összegéről. 

 

62.  A biztosíték érvényesítése 

263 § Ezt az alcímet kell alkalmazni akkor, ha 

a) a fizetési határidő eredménytelenül telt el, 

b) a beszámítás nem vezetett eredményre, és 

c) nem jött létre részletfizetési megállapodás. 

263. § Az irányító hatóság a 435/A. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén megkezdi a 

biztosíték érvényesítését. 

264. § (1) Az irányító hatóság a támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok közül 

elsődlegesen azt érvényesíti, amellyel a visszakövetelt összeg leghatékonyabban beszedhető. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerint választott biztosíték érvényesítésével történő behajtás eredménytelen 

vagy részben eredményes, akkor az irányító hatóság az (1) bekezdés szerinti szempont alapján más 

biztosíték érvényesítésére tér át. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100256.kor#lbj54ida543
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265. §  Ha a biztosíték érvényesítése hat hónapnál több időt vesz igénybe, az irányító hatóság 

hathavonta újraszámolja a követelés és a napi kamat összegét az irányadó jegybanki alapkamat 

figyelembevételével. 

266. §  Ha az irányító hatóság a követelést szabálytalanság miatt írta elő, és a kifizetést nem 

függesztette fel, akkor a fizetési határidő letelte után a kifizetést felfüggeszti, ha van még fennálló 

követelés. 

 

63. Az adók módjára történő behajtás 

267. § (1) Ha a beszámítás nem volt lehetséges vagy azt követően a kedvezményezett visszafizetési 

kötelezettsége továbbra is fennáll és a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének nem vagy 

csak részben tett eleget, továbbá a 107/A. alcím szerinti eljárás nem vagy csak részben vezetett 

eredményre, az irányító hatóság a vissza nem fizetett támogatás adók módjára történő behajtása 

céljából haladéktalanul megkeresi az állami adóhatóságot. 

(2) Az irányító hatóság indokolt esetben a vissza nem fizetett támogatás adók módjára történő 

behajtása céljából soron kívül is megkeresheti az állami adóhatóságot. 

(3) Az irányító hatóság a megkereséssel egyidejűleg megküldi az állami adóhatóság részére a 

kedvezményezett visszafizetési kötelezettségével összefüggésben rendelkezésére álló 

dokumentumokat. 

(4) Ha a kedvezményezett a 147. § (1) bekezdés m) pontjára tekintettel nem nyújtott biztosítékot és 

az adók módjára történő behajtás eredménytelen volt, az irányító hatóság kezdeményezi az állami 

adóhatóságnál a kedvezményezett adószámának törlését. 

 

64. A követelés behajthatatlanná nyilvánítása 

268. § (1) Ha a követelés adók módjára történő behajtása nem járt eredménnyel, a követelést az 

irányító hatóság behajthatatlannak nyilvánítja. Az államháztartás szervezetei esetén a behajthatatlanná 

nyilvánításra az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. 

pontja figyelembevételével kerülhet sor. 

(2) A nem az irányító hatóság által kezdeményezett, fizetésképtelenség esetén lefolytatandó, illetve 

fizetésképtelenséget eredményező eljárások esetén 

a) gazdasági társaság vonatkozásában a szervezet jogutód nélküli megszűnéséről szóló, a 

Cégközlönyben megjelent határozat, 

b) nonprofit szervezet vonatkozásában a bírósági nyilvántartásból való törlés 

alapján kerülhet sor a követelés behajthatatlanná nyilvánításra. 

(3) A behajthatatlan követelést le kell írni. A leírt összeget tőke, kamat és forrás szerinti bontásban 

kell nyilvántartani. 

 

65. A támogatás visszafizetését megállapító döntés visszavonása 

269. § (1) Az irányító hatóság a támogatás visszafizetését megállapító döntését indokolt esetben 

visszavonja. 

(2) Az irányító hatóság a támogatás visszafizetését megállapító döntés visszavonásáról 

haladéktalanul tájékoztatja a kedvezményezettet, valamint - ha a visszafizetési kötelezettséggel érintett 

számla közösségi hozzájárulás rendezésben már elszámolásra került - az igazoló hatóságot. 

270. § Ha a támogatás visszafizetését megállapító döntés visszavonását megelőzően a 

kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét részben vagy hiánytalanul teljesítette, az irányító 

hatóság a befolyt összeget visszafizeti a kedvezményezett részére. 

 

XII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

66. Hatályba léptető rendelkezések 

271. § (1) Ezen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

67. Az Európai Unió jogának való megfelelés 
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272. § *  Ez a rendelet a BAR végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 
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